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1. APRESENTAÇÃO PRELIMINAR DA EMPRESA:
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
Cidade: SÃO MANUEL - SP
Endereço: RUA DR. JÚLIO DE FARIA, 518 - CENTRO
CEP: 18650-000
Estado: SÃO PAULO
CNPJ: 46.634.523.0001/90
Telefone: (14) 3812-4400
Atividade Principal: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL.
CNAE Principal: 84.11-6-00
Grau de Risco: 01
Prazo de validade: AGOSTO DE 2019 a AGOSTO DE 2020
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2. DA VISITA EM CAMPO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL Concentra suas atividades em
ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA EM GERAL,

e ocupa diversas

áreas,

com distintos

departamentos onde os Colaboradores desenvolvem várias atividades, descritas no item 12.1.
3. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS DIVERSAS MEDIÇÕES:
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos:
Luxímetro Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital
Portátil MOD - TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador
acústico MOD CR-2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca
Criffer e calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da
marca Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da
estrutura física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas
pelos Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de
contato, tempo de exposição e meios de propagação.
4. IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA:
Foi inserido o sistema de auditoria interna para implementação, acompanhamento e
cumprimento das etapas levantadas no PPRA. A definição de diretrizes que irão nortear o
Programa (PPRA) compreende a análise e aprovação preliminar do Programa e suas
consequentes necessidades de revisão e ajustes, promovendo o encaminhamento do mesmo
para aprovação definitiva no nível da comissão formada pelos integrantes que o elaboraram. As
decisões de natureza especial, por força da avaliação ou do desenvolvimento do programa,
devem impor decisão em caráter mais imediata.
5. OBJETIVO DESTE TRABALHO:
O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA / NR-9) tem como objetivo
primordial a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores através da antecipação,
reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais
existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção
do meio ambiente e dos recursos naturais. Estabelecem os agentes físicos, químicos e
biológicos a que possam estar expostos os trabalhadores, fixando medidas de controle, níveis
de ação, monitoramento, registros de dados e de responsabilidades. Nosso objetivo é torná-lo
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um instrumento de apoio efetivo para a implantação das Normas Internas de Segurança
Preventiva durante as atividades críticas de produção de bens e serviços da empresa.
Recomendamos seguir as instruções nele contidas e torná-las de conhecimento a
todos os colaboradores, para através do bom senso e das informações dos riscos e
irregularidades corrigir de forma plena e satisfatória todos os casos de estudo.
6. CONCEITOS BÁSICOS:
Para melhorar o entendimento do conteúdo deste PPRA, definiremos alguns conceitos
básicos:
6.1 Níveis de ação: valor acima do geral em que devem ser iniciadas ações
preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais
ultrapassem os limites de exposição. Para agentes químicos, o nível de ação é igual à metade
do limite da tolerância prevista na NR-15. Para ruído, o nível de ação é um valor de dose de 0,5
(50%).

6.2 Agentes do PPRA: todo e qualquer colaborador da PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO MANUEL inclusive contratados, que devem atuar em cumprimento das normas,
resoluções e demais orientações relacionadas com a questão especialmente quanto ao correto
uso dos equipamentos de proteção individual e observância dos procedimentos de segurança
adotados.

6.3 Gerenciamentos do PPRA: Conjunto de atividades de natureza técnica que serão
promovidas c/ou desenvolvidas por uma equipe da estrutura organizacional do SESMT da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL, que terá como principal função gerenciar o
PPRA, que deverá ser executado pelo mesmo e/ou preposto.
7. GERENCIAMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS:
O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA estuda os efeitos nocivos,
sobre o homem, dos agentes físicos, biológicos e químicos utilizados ou produzidos em
processos industriais e outros. O seu principal objetivo é a prevenção das alterações da saúde
dos trabalhadores expostos a estes agentes.
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Com efeito, os colaboradores da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL,
realizam suas atividades laborativas em ambientes de trabalho com características variáveis
devido às mesmas serem realizados em locais distintos, como relatadas nos itens 12, e com
tempo de duração, permanente, intermitente e eventual em locais fechados. Desta forma, para
atribuir a um determinado local a denominação de perigoso ou não, devem ser conhecidas e
determinadas algumas condições, tais como: temperatura, umidade, velocidade do ar
ambiente, tipos de radiação, concentração de contaminantes, doses máximas que possam ser
recebidas de determinados contaminantes ou radiações e, fundamentalmente, o tempo máximo
de exposição. Assim, a exposição a diferentes condições ambientais ou a materiais não
produz, necessariamente, efeitos negativos, da mesma forma que alguns tipos de exposição
não são considerados perigosos.
Com base no supramencionado, o Responsável Técnico deste Programa avaliou as
atividades inerentes às ocupações dos trabalhadores, emitindo o Perfil Profissiográfico, com a
análise dos riscos inerentes às atividades exercidas, verificando cada agente ambiental, sejam
físicos, químicos, biológicos e de acidentes, a que possa encontrar-se presente, tendo perfeito
conhecimento do seu uso, respeitando as normas específicas para a coleta e determinação
dos parâmetros que devem ser analisados.
Uma vez informadas às condições do ambiente de trabalho, conhecendo os riscos a
que os colaboradores podem estar expostos, o Técnico em segurança do trabalho, Engenheiro
de Segurança do Trabalho, conjuntamente com o Médico Coordenador do Programa de
Controle Médico e Saúde Ocupacional e o SESMT e/ou preposto concluirão a necessidade ou
não de medidas de controle, sejam de engenharia e/ou controle biológico, bem como a
gravidade do risco a que o trabalhador esteja exposto.
8. REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS:
Este Programa de Segurança deverá ser renovado pelo menos uma vez ao ano e
constantemente avaliado para que se cumpram todas as recomendações aqui sugeridas. Ao
final de sua validade legal, deve sempre estabelecer novas metas e prioridades, bem como
providenciar eventuais ajustes que se fizerem necessários. Os dados constantes neste PPRA
deverão ser mantidos em arquivo por um período mínimo de 20 anos. Os responsáveis e/ou
preposto pela empresa ficam incumbidos, a partir desse momento, de executar e realizar todas
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as medidas aqui recomendadas. Todos os dados estarão à disposição dos colaboradores, seus
representantes legais e órgãos competentes, em arquivo.
9. ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E INFORMAÇÕES GERAIS:

9.1 ATRIBUIÇÕES
9.1.1 GERÊNCIA GERAL
Analisar colaborar e praticar o PPRA informando-se sobre o andamento do mesmo e o
resultado das avaliações e a eficácia das medidas adotadas.
9.1.2 ÁREA DE SEGURANÇA
Caberá ao SESMT responsável, administrar e executar o Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais, bem como o PCMSO. Realizar as avaliações quantitativas e qualitativas,
rever e atualizar metodologias de avaliação responsabilizar-se pelo dimensionamento e
especificação adequada dos equipamentos de proteção individual e coletiva, mantendo contato
com laboratório, fabricantes de equipamentos, fabricantes de EPI(s), entre outros.
9.1.3 DEMAIS COLABORADORES (AGENTES DO PPRA)
Cumprir e fiscalizar o cumprimento de todas as normas, resoluções e orientações
decorrentes do PPRA ou das práticas e procedimento relacionados da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO MANUEL, Colaborar e praticar o PPRA informando-se sobre o
andamento do mesmo e o resultado das avaliações e a eficácia das medidas adotadas.

9.2 RESPONSABILIDADES
9.2.1 do Empregador
Estabelecer, implementar e assegurar o pleno cumprimento deste PPRA / NR-9, como
atividade permanente da empresa junto com o SESMT.
9.2.2 dos Empregados


Colaborar e participar na implantação e execução deste PPRA / NR-9.



Seguir todas as orientações recebidas durante os treinamentos oferecidos ao
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longo do desenvolvimento deste PPRA / NR-9.


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

possam implicar em riscos à saúde dos demais trabalhadores da empresa.

9.3 INFORMAÇÕES GERAIS
9.3.1 É de responsabilidade do empregador o desenvolvimento e cumprimento do
PPRA como atividade permanente da empresa e dos empregados a colaboração e
participação no PPRA bem como seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos
por este programa.
9.3.2 Este programa deverá estar sempre disponível para análise da fiscalização e
eventuais consultas pelos colaboradores da empresa.
9.3.3 O empregador deverá informar convenientemente aos trabalhadores sobre a
existência dos Riscos Ambientais bem como dos meios para proteger-se ou prevenir-se dos
mesmos.
9.3.4 Os trabalhadores interessados também terão direito de expor suas opiniões e
receber orientações a fim de se proteger dos riscos ambientais identificados na execução deste
PPRA.
9.3.5 O empregador deverá garantir que no caso de um risco ambiental que coloque
em perigo a integridade física ou a vida de um ou mais trabalhadores, que os mesmos possam
interromper de imediato as atividades desta sessão/empresa comunicando o fato ao superior
hierárquico para que este tome as devidas providências.

10. ANTECIPAÇÃO, RECONHECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS DE
CONTROLE DOS RISCOS AMBIENTAIS:
Para efeitos da NR-9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - consideramse Riscos Ambientais os agentes físicos, químicos, biológicos e riscos de acidentes,
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existentes no Ambiente de Trabalho. Assim, pretende-se obter a relação existente entre a
saúde e o trabalho com os aspectos consequentes desta relação, objetivando detectar,
quantificar a intensidade e tomar medidas de controle, neutralização e/ou supressão dos riscos
ambientais, proporcionando um ambiente de trabalho sadio e confortável.
A legislação trabalhista considera insalubres todas as operações ou atividades que por
sua natureza, condições ou métodos de trabalho exponham os trabalhadores a agentes
nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados, em razão da natureza e da
intensidade do agente, bem como do tempo de exposição aos seus efeitos e a riscos de
periculosidade à vida, devido à função exercida.
A legislação descreve, ainda, que a eliminação ou a neutralização da insalubridade
ocorrerá com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites
de tolerância. Assim, reconhecendo e controlando os riscos ambientais, poder-se-á propiciar ao
trabalhador a condição ambiental adequada, e que o trabalho seja um meio de realização
pessoal e evolução, sem prejudicar a saúde de quem o realiza.
Esta norma, modificada pela Portaria n.º 25, de 29 de dezembro de 1994, estabelece
a obrigatoriedade da elaboração e implementação, pelos empregadores e instituições, do
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, com a finalidade de preservar a
saúde e a integridade física dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento,
avaliação e consequente controle da ocorrência dos Riscos Ambientais existentes ou que
venham a existir no Ambiente de Trabalho, tendo em consideração a proteção do meio
ambiente e dos recursos naturais.

10.1 AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS
O reconhecimento dos riscos ambientais contempla os seguintes itens:


Identificação.



Localização das fontes geradoras.



Identificação das funções e o número de colaboradores expostos.



Caracterização das atividades e o tipo de exposição.



Dados existentes na empresa (PCMSO) indicativos do comprometimento da

saúde decorrente do Trabalho.
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Danos à saúde relacionados aos riscos identificados, disponíveis nas literaturas

técnicas.


Descrição das medidas de controle implantadas.

10.2 AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DOS RISCOS
A avaliação quantitativa será realizada sempre que necessário objetivando:


Comprovar o controle da exposição ou da inexistência dos riscos identificados na

etapa de reconhecimento.


Dimensionar a exposição dos colaboradores.



Subsidiar o equacionamento das medidas de controle.

10.3 MEDIDAS DE CONTROLE
As medidas de controle foram adotadas para minimização (alguns casos) e controle
dos riscos ambientais sempre que surgiram uma ou mais das seguintes situações:


Identificação na fase de antecipação, de risco potencial à saúde ao meio -

ambiente.


Constatação, na fase de reconhecimento, de riscos evidentes à saúde.



Quando

os

resultados

das

avaliações

quantitativas

de

exposição

dos

colaboradores excederam os valores dos limites previstos na NR–15 ou, na ausência destes,
os da ACGIH - American Conference of Governamental Industrial Hygienists, ou aqueles
que foram estabelecidos em negociações coletivas de trabalho, desde que meios rigorosos que
os citados anteriormente.


Quando através do controle médico de saúde, ficou caracterizado que o nexo

causal entre danos observados à saúde dos colaboradores e a situação de trabalho a qual
ficaram expostos.

10.4 IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS DE CONTROLE (EPI/ EPC) E AVALIAÇÃO DE
SUA EFICÁCIA
Os riscos são usualmente introduzidos devido a processos de manutenção imprópria,
insuficiente ou inexistente ou à falta de arrumação, como as que acontecem devido à
estocagem de produtos inadequada ou a falta de limpeza dos locais de trânsito das pessoas.
Com efeito, deve-se prestar especial atenção no caso de proceder-se alguma substituição nas
operações e procedimentos, sem haver o prévio aviso ou comunicação aos colaboradores.
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Salienta-se a impossibilidade de um único profissional ser conhecedor de todos os problemas
pertinentes a todas as funções que participem dos problemas referentes à segurança. Insistese que, entre os cuidados que devem ser rigorosamente observados, encontram-se:


Efetivação da limpeza do ambiente de trabalho.



Manutenção do local de trabalho (reparos nas instalações elétricas, por exemplo).



Adoção de medidas preventivas, conforme o estabelecimento dos riscos deste



Proporcionar dispositivos de segurança para evitar riscos aos trabalhadores.



Providenciar advertências claras dos riscos eventualmente existentes.

PPRA.

10.5 IMPLANTAÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DE SUA
EFICÁCIA
A implantação das medidas de controle coletivo foi acompanhada de trabalho educativo
junto aos colaboradores quanto aos procedimentos que assegurem a sua eficiência e de
informação sobre as eventuais limitações de proteção que venham a oferecer. O estudo,
desenvolvimento e implantação das medidas de proteção coletiva, sugerindo para este PPRA,
obedecem à seguinte hierarquia:


Medidas que eliminam ou reduzem a utilização ou formação de agentes

prejudiciais à saúde.


Medidas que previnam a liberação ou disseminação dos agentes no ambiente de

trabalho.


Medidas que reduzam os níveis ou a concentração dos agentes no ambiente de

trabalho.

10.5.1 MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA
Quando detectadas a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva
ou quando estas não foram suficientes ou encontrou-se em fase de estudo, planejamento ou
implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, foram adotadas outras
medidas, obedecendo-se à seguinte hierarquia:


Medidas de caráter administrativo ou de organização de trabalho.



Utilização de Equipamentos de Proteção Individual – EPI(s).
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10.5.2 UTILIZAÇÃO DO EPI
A utilização do EPI contemplou, no mínimo:


Seleção do EPI adequado tecnicamente ao risco ao qual a colaborador estava

exposto e a atividade exercida, considerando-se a eficiência necessária para o controle da
exposição ao risco e o conforto oferecido, segundo a avaliação do próprio usuário.


Treinamento educativo do colaborador quanto à correta utilização e orientação

sobre limitações de proteção que o EPI oferece.


Estabelecimento de normas ou procedimentos para promover o fornecimento, o

uso, a guarda, a higienizar, a conservação, a manutenção e a reposição do EPI, visando
garantir as condições de proteção originalmente estabelecidas.


Caracterização das funções ou atividades dos colaboradores, com respectiva

identificação dos EPI(s) utilizados para os riscos ambientais.

10.6 MONITORAMENTO
Para o monitoramento da exposição dos colaboradores e das medidas de controle,
foram realizadas avaliações sistemáticas e repetitivas da exposição aos riscos detectados,
visando à introdução ou modificação das medidas de controle. A periodicidade destas
avaliações dependerá de fatores, como:


Potencial da gravidade do risco considerado.



Frequência e duração com que o risco se manifesta.



Números de colaboradores expostos.



Frequência da exposição dos colaboradores aos riscos detectados.

10.7 RISCOS FÍSICOS:
Estão representados pelas diversas formas de energia a que possam estar expostos os
trabalhadores. Este grupo compreende todos os fatores presentes no ambiente em que o
homem vive: dentro e fora do Ambiente de Trabalho.
Para efeito deste Programa, as diversas formas de energia a que possam estar
expostos os trabalhadores estão abaixo descritas: temperaturas extremas: frio e calor,
ruído: contínuo, de fundo e de impacto, iluminamento, radiações - ionizantes e não
ionizantes, pressões anormais, vibrações e umidade.
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A descrição dos riscos físicos expostos, objetiva de forma simples e genérica, trazer
subsídios que possam auxiliar a empresa a implantar um sistema de controle ambiental.
10.7.1 Exposição ao Ruído:
a. Aparelhagem, Metodologia e Procedimentos Técnicos Gerais Adotados nas
Medições: Os tempos de exposição aos níveis de ruídos não devem exceder os limites de
tolerância fixados nas classes de exposições abaixo:
Classe de
Exposição

dB(A)

Situação

Nível de

de Exposição

Ação

Nível de Atuação

I

< 80

Normal

0

Não prioritária

II

80 a 85

Aceitável

1

Rotineira

III

86 a 90

Inaceitável

2

Indicada

IV

91 a 95

Grave

3

Urgente

V

> 95

Crítica

4

Mediata

Nível de Ação e Descrição dos Graus de Risco:
Nível de
Ação

Grau de Risco

Descrição de Controle
O nível de exposição está abaixo de 80 dB(A) para 8 horas. Uso

0

Risco Mínimo

de protetor auditivo sem restrição de escolha. O risco de perda

LEX < 80dB(A) auditiva é muito baixo não sendo obrigatória nenhuma ação
específica de controle de ruído.
Treinamento anual do PCA recomendado. Protetores auditivos

1

Risco Baixo

requeridos, sem restrições na escolha. Para 90% da população

LEX 80a

exposta, os limiares de audibilidade serão praticamente os

85dB(A)

mesmos que para uma população controle não exposta. Não são
requeridas ações específicas de controle de ruído.
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Nível de
Ação

Grau de Risco

Descrição de Controle

Risco

Treinamento anual do PCA requerido. Uso de protetores auditivos

Moderado

com alguma restrição de escolha. Monitoramento pessoal e

2

LEX 86 a

audiometria

90dB(A)

recomendadas.

regulares.

Ações

de

controle

de

ruído

são

Risco Elevado Requer todas as ações descritas para o Nível 2, com escolha
3

LEX 91 a

limitada do protetor auditivo. Ações para controle de ruído são

95dB(A)

obrigatórias para alguns casos.
Requer todas as ações descritas para o Nível 3, com escolha

Risco Alto

4

bastante limitada do protetor. Ações para controle de ruído são

LEX > 95dB(A) obrigatórias e imediatas. Pode ser necessária a diminuição do
tempo de exposição, mesmo com o uso do protetor auditivo.



1 Aparelhagem utilizada: Os níveis de ruído contínuo ou intermitentes foram

medidos em decibéis (dB(A)) com Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e
calibrador acústico MOD CR-2 da marca Criffer.


2 Metodologia: O método de avaliação pericial foi coletado de informações,

vistoria e levantamento nos locais de trabalho do colaboradores envolvidos; e os instrumentos
utilizados seguiram os parâmetros da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do Ministério do
Trabalho, Norma Regulamentadora N.º 1 e atendendo as especificações constantes das
Normas ANSI SI.4-1983 e IEC 651.


3 Nível de Exposição Normalizado (NEN)

Define-se como Nível de Exposição (NE) o nível médio representativo da exposição
ocupacional diária. Define-se como Nível de Exposição Normalizado (NEN) o nível de
exposição, convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, para fins de comparação
com o limite de exposição.
O critério de referência que embasa os limites de exposição diária adotadas para ruído
contínuo ou intermitente corresponde a uma dose de 100% para exposição de 8 horas ao nível
de 85 dB(A).
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O critério de avaliação considera, além do critério de referência, o incremento de
duplicação de dose (q) igual a 3 e o nível limiar de integração igual a 85 dB(A).
Com base no critério apresentado acima, sempre que o nível de exposição normalizado
- NEN - for superior a 85 dB(A), o limite de exposição estará excedido e exigirá a adoção
imediata de medidas de controle.
Se o NEN estiver entre 82 dB(A) e 85 dB(A) a exposição deve ser considerada acima
do nível de ação, devendo ser adotadas medidas preventivas a fim de minimizar a
probabilidade de que as exposições ao ruído causem prejuízos à audição do trabalhador e
evitar que o limite de exposição seja ultrapassado.
10.7.2 Exposição ao Calor:
A avaliação da exposição ocupacional ao calor tem por objetivo primordial a proteção
da saúde física e mental do colaborador no ambiente de trabalho, como também daqueles que
convivem acidentalmente no mesmo ambiente, ainda que em atividades de menor ou maior à
exposição.

a.

Metodologia, Aparelhagem e Procedimentos Técnicos Gerais Adotados nas

Medições: os tempos de exposição devem obedecer aos limites de tolerância fixados através
do “Índice do Bulbo Úmido - Termômetro de Globo” (IBUTG) definido pela equação abaixo:

Ambientes internos sem carga solar
IBUTG = 0,7 X tbn + 0,3 X tg
Onde:

tbn = Temperatura de Bulbo Úmido Natural

tg = Temperatura de Globo
b. Aparelhagem e Procedimentos Técnicos Gerais Adotados nas Medições: a
verificação da intensidade de calor foi feita no imóvel, com um termômetro Modelo MOD.
425-A, (Display LCD; 3 1/2) HOMIS H811-008.

c. Metodologia: o método de avaliação pericial foi coletado de informações, vistoria e
levantamento nos locais de trabalho dos colaboradores envolvidos; e os instrumentos utilizados
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seguiram os parâmetros da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do Ministério do Trabalho,
Norma Regulamentadora N.º 03.

10.8 RISCOS QUÍMICOS:
No ambiente de trabalho pode-se encontrar diversos tipos de Agentes Químicos que
podem causar danos à saúde dos trabalhadores a eles expostos.
Os

agentes

químicos

são

classificados

em

dois

grupos:

gases/vapores

e

aerodispersóides, estes, podem ser classificados em sólidos e líquidos, sendo que os
aerodispersóides sólidos podem ser novamente classificados em poeiras e fumos, e os
aerodispersóides líquidos em névoa e neblinas. As diferenças entre os aerodispersóides se
apresentam em função do tamanho das partículas e do seu estado e forma de origem.
a. Classificação:
São classificados como riscos químicos:
a.1 Poeiras: são partículas sólidas produzidas por rompimento mecânico de sólidos
através de processos de moagem, atrito, impacto, etc., ou por dispersão secundária, como o
arraste.
a.2 Fumos: são partículas sólidas produzidas por condensação ou oxidação de
vapores de substâncias sólidas em condições normais.
a.3 Névoa: são partículas líquidas produzidas por ruptura me quântica de líquidos.
a.4 Neblinas: são partículas líquidas produzidas por condensação de vapores de
substâncias que são líquidas a temperatura normal.
a.5 Gases: são substâncias que, em condições normais de pressão e temperatura
(25°C e 760 mm Hg), estão no estado gasoso, como o oxigênio e o nitrogênio.
a.6 Vapores: são formas gasosas de substâncias normalmente sólidas ou líquidas e
que voltam aos seus estados originais após alteração nas condições de pressão e/ou
temperatura.
a.7 Substâncias compostas ou produtos químicos em geral.
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Descrição dos Graus de Risco:

Grau de

Situação da

Risco

Exposição

0

Insignificante

Significado
Fatores do ambiente ou elementos materiais que não constituem
nenhum incômodo e nem risco a saúde ou integridade física.
Fatores do ambiente ou elementos materiais que constituem um

1

Baixo

incômodo sem ser uma fonte de risco para a saúde ou
integridade física.
Fatores do ambiente ou elementos materiais que constituem um

2

Moderado

incômodo, podendo ser de baixo risco para a saúde ou
integridade física.
Fatores do ambiente ou elementos materiais que constituem um

3

Alto ou Sério

risco para a saúde e integridade física do trabalhador, cujos
valores ou importâncias estão notavelmente próximos dos limites
regulamentares.

4

Muito Alto ou
Crítico

Fatores do ambiente ou elementos materiais que constituem um
risco para a saúde e integridade física do trabalhador, com uma
probabilidade de acidente ou doença elevada.

10.9 RISCOS BIOLÓGICOS:
Podem-se classificar como acidentes de trabalho os Riscos Biológicos, pois se pode
considerá-los como doenças do trabalho, desde que logicamente estabeleça-se a sua causarazão respectiva. São inclusas as infecções agudas e crônicas, parasitoses e reações alérgicas
ou intoxicações provocadas por plantas e animais. Muitas das doenças ocupacionais são
zoonoses, isto é, têm origem pelo contato com animais.

Os riscos biológicos surgem do contato de alguns seres patogênicos (agentes
biológicos) com o homem no Ambiente de Trabalho.

Algumas atividades tornam mais

prováveis esse contato, como é o caso do trabalho em hospitais, na coleta do lixo, em
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indústrias de alimentação, em laboratórios, e em outras atividades submetidas a regiões e
localidades insalubres expostas ao risco de contraírem doenças endêmicas.

10.10 RISCO DE ACIDENTES:
Em função das atividades dos colaboradores, podem estar sujeitos à ocorrência de
vários acidentes, mas com orientações, treinamentos e uso de EPI(s) podem ser evitados.
10.11 RISCOS ERGONÔMICOS:
Ergonomia simplesmente pode ser definida como o estudo do trabalho. Mais
especificamente, ergonomia é a ciência de projetar o trabalho para ajustá-lo ao trabalhador, em
lugar de forçar o corpo do trabalhador fisicamente para ajustá-lo ao trabalho.
A Ergonomia se encontra presente na vida de todo ser humano, não somente no seu
ambiente de trabalho como em todas as suas atividades. Nela utiliza-se do bom senso, não
importando apenas o que seja considerado certo ou errado, pois cada indivíduo como a palavra
diz: é único. Os indivíduos possuem limites, características, métodos e ritmos de trabalhos
diferenciados e próprios e adquiridos.

10.11.1 ESTABELECIMENTO DE UM PROGRAMA DE ERGONOMIA
Programas ergonômicos efetivos deveriam incluir os elementos seguintes:
Compromisso de administração e participação de todos os colaboradores.


Análise e Laudo Ergonômico do(s) posto(s) de trabalho.



Controle do risco ergonômico.



Administração e controle médico das LER/DORTs e treinamento e educação.

11. ILUMINAMENTO
A avaliação dos níveis de iluminamento foi realizada com o luxímetro em leitura direta
no campo de trabalho de cada setor. Entende-se por iluminação adequada aquela que
apresente níveis iguais ou superiores aos fixados pela NBR 5413 de Abril de 1982, visto que o
Anexo n° 04 da NR-15 que relatava sobre este assunto foi revogado pela Portaria n° 3.751 de
23 de novembro de 1990.
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Com efeito, os colaboradores realizam suas atividades laborativas em ambientes de
trabalho com características variáveis devido às mesmas serem realizadas em locais distintos e
com tempo de duração indeterminado.
Os trabalhos realizados incluem uma ampla variedade de tarefas visuais que requerem
atenção e que usualmente desenvolvem-se em escritórios e outros locais. Para os efeitos de
percepção visual, estas tarefas podem ser classificadas conforme o tamanho do detalhe.
Naturalmente que quanto menos crítica for à tarefa, menor serão as exigências
correspondentes a iluminância e qualidade de iluminação. Há demandas específicas dos
diferentes ambientes funcionais quanto a sistemas de controle de suas condições de conforto
luminoso, seja pelas características dos grupos populacionais que os utilizam, seja pelo tipo de
atividades ou ainda pelos equipamentos neles localizados.
Quando uma iluminação de caráter geral não consegue satisfazer os requisitos de uma
tarefa específica, deverá ser complementada mediante outra diferente ou através de um
sistema denominado local. Deve haver planejamento da iluminação, assegurando a focalização
do objeto a partir de uma postura confortável. A luz deve ser planejada também para não criar
sombras, ofuscamento ou reflexos indesejáveis. Deve-se fazer sempre aproveitamento da luz
natural, entretanto, a incidência direta da luz solar deve ser evitada, pois provoca perturbações
visuais e, se ela incidir sobre paredes envidraçadas tende a aquecer o ambiente pelo efeito
estufa.

1. Conceitos sobre Iluminamento:


Iluminação Natural (LN): é a iluminação feita pela luz solar e que penetram no

ambiente através das vidraças, portas, janelas, telhas, etc.


Iluminação Artificial: é a iluminação feita por meio de lâmpadas elétricas, que

podem ser fluorescentes, incandescentes, de mercúrio, entre outras.


Iluminação Geral: ilumina todo o local de trabalho, não objetivando uma única

operação. As luminárias estão geralmente afastadas dos trabalhadores, como é o caso das
lâmpadas ou luminárias colocadas no teto.
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Iluminação Suplementar: Além da iluminação geral coloca-se outra luminária

próxima ao trabalhador, com o objetivo de melhor iluminar determinada operação. Como
exemplo, podem-se citar as lâmpadas fluorescentes existentes nas pranchetas de desenho.

12. DESCRIÇÃO FÍSICA E DAS ATIVIDADES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
Trata-se de várias áreas/locais, algumas em campo
aberto outras em áreas fechadas onde são realizadas
Descrição das Atividades dos

atividades diversas, sendo prédios da Municipalidade.

Setores:

As áreas abertas são no perímetro Urbano e Rural,
onde os Colaboradores/Servidores executam suas
atividades.
DESCRIÇÃO FÍSICA
O ambiente de trabalho é distribuído em diversas
áreas, composta por máquinas equipamentos demais

Móveis, Equipamentos, Veículos e
Máquinas.

componentes,

e

todo

material

utilizado

na

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL, para
desenvolvimento das atividades, descrito nos itens
abaixo.
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Departamento Jurídico
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Oficial Administrativo
40 horas
Departamento Jurídico

Procuradoria Geral do Município

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso em cerâmica com forro de PVC e laje, iluminação natural e
artificial, ventilação natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Prestar serviços de datilografia e digitação; Organizar e manter atualizados cadastros, arquivos e
outros instrumentos de controle administrativo; Distribuir e encaminhar documentos e
correspondências no setor de trabalho; Realizar levantamentos, análise de dados para pareceres e
informações em processos e outras rotinas relacionadas com atividades administrativas da
Prefeitura; Coletar, apurar, selecionar e calcular dados para elaboração de quadros estatísticos e
demonstrativos; Redigir correspondência interna e externa, minutar atos administrativos, por
demanda e orientação da chefia imediata; Executar serviços de secretaria como instrução de
processos e prestar atendimento ao público. Executar as atribuições que lhe foram cometidas pelo
Secretário da Unidade Escolar ou outro superior hierárquico; Participar das atividades da Unidade
Escolar/Departamento de Trabalho, sempre que solicitado pelo Diretor da Escola/superior
hierárquico; Atender com presteza e profissionalismo aos profissionais e alunos da Unidade Escolar
e às pessoas da comunidade em geral; Participar de planejamentos pedagógicos da Unidade
Escolar sempre que solicitado; Assessorar na execução dos serviços administrativos, de natureza
complexa para atender rotinas pré-estabelecidas ou eventuais na unidade, coordenar todos os
serviços administrativos e atividades de competência do titular da pasta; Examinar expedientes
submetidos à apreciação do titular da pasta, solicitando as diligências necessárias; Prestar
assessoramento técnico-administrativo e direto ao titular da pasta, auxiliando-o, no exercício das
atribuições que lhe são inerentes; Proceder a estudos e sugerir medidas, visando ao
aprimoramento das atividades do órgão; Redigir e providenciar a digitação da correspondência e
documentação inerente à unidade para dar cumprimento à rotina administrativa; Atendimento ao
expediente normal da unidade, bem como, a organização e manutenção da atualização do arquivo
da unidade, objetivando a manutenção da atualização do arquivo da unidade; Executar outras
tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Fonte Geradora

Postura Inadequada. / Mobiliário inadequado.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

70,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

480 LUX

500 LUX MÍNIMO

Natural

NORMAL

N/A

N/A

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX
ILUMINAÇÃO DIA
ILUMINAÇÃO NOITE
TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

REQUER
CUIDADOS

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e

SEM
RISCOS
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controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Procurador Geral Adjunto
40 horas
Departamento Jurídico

Procuradoria Geral do Município

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso em cerâmica com forro de PVC e laje, iluminação natural e
artificial, ventilação natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Compete ao Procurador-Geral Adjunto auxiliar o Procurador-Geral em todas as suas funções
no exercício do cargo, bem como: substituir o Procurador-Geral em suas ausências temporárias
e impedimentos. Colaborar com o Procurador-Geral no exercício de suas atribuições
institucionais. as demais atribuições que lhe forem conferidas por Portaria do Procurador-Geral.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Fonte Geradora

Postura Inadequada. / Mobiliário inadequado.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
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Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

418 LUX

500 LUX MÍNIMO

Natural

NORMAL

N/A

N/A

26,8ºC - Natural
22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX
ILUMINAÇÃO DIA
ILUMINAÇÃO NOITE
TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
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doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
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RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Procurador Jurídico
40 horas
Departamento Jurídico

Procuradoria Geral do Município

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso em cerâmica com forro de PVC e laje, iluminação natural e
artificial, ventilação natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Prestar assessoria jurídica em todas as áreas de atividade do Poder Público municipal, judicial
e extrajudicialmente; Sugerir e recomendar providências para resguardar os interesses e dar
segurança aos atos e decisões da Administração; Acompanhar todos os processos
administrativos e judiciais de interesse da municipalidade, tomando as providências
necessárias para bem curar os interesses da Administração; Postular em juízo em nome da
Administração, com a propositura de ações e apresentação de contestação; Avaliar provas
documentais e orais, realizar audiências trabalhistas, cíveis e criminais; Ajuizamento e
acompanhamento de execuções fiscais de interesse do ente municipal e em âmbito
extrajudicial, mediar questões, assessorar negociações e, quando necessário, propor defesas e
recursos aos órgãos competentes; Acompanhar processos administrativos externos em
tramitação no Tribunal de Contas, Ministério Público e Secretarias de Estado quando haja
interesse da Administração municipal; Analisar os contratos firmados pelo município, avaliando
os riscos neles envolvidos, com vistas a garantir segurança jurídica e lisura em todas as
relações jurídicas travadas entre o ente público e terceiros; Recomendar procedimentos
internos de caráter preventivo com o escopo de manter as atividades da Administração
afinadas com os princípios que regem a Administração Pública – princípio da legalidade; da
publicidade; da impessoalidade; da moralidade e da eficiência; Acompanhar e participar
efetivamente de todos os procedimentos licitatórios; Elaborar modelos de contratos
administrativos; Elaborar pareceres sempre que solicitado, principalmente quando relacionados
com a possibilidade de contratação direta; contratos administrativos em andamento,
requerimentos de funcionários, entre outros; Redigir correspondências que envolvam aspectos
jurídicos relevantes; Redação de exposição de motivos em mensagens do Executivo à Câmara
Municipal; Razões de veto; Pareceres e despachos interlocutórios em processos, papéis ou
documentos encaminhados a Procuradoria Geral do Município; Executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
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INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Fonte Geradora

Postura Inadequada. / Mobiliário inadequado.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.

Obs:

Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

71,4

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

560 LUX

500 LUX MÍNIMO

Natural

NORMAL

N/A

N/A

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX
ILUMINAÇÃO DIA
ILUMINAÇÃO NOITE
TEMPERATURA
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DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
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ERGONÔMICOS

ACIDENTES

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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Diretoria de Administração
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Agente Administrativo
40 horas
Diretoria de Administração

Prefeitura Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Executar trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das Leis e normas
administrativas; redigir expediente administrativo; proceder à aquisição, guarda e distribuição
de material. Examinar processos; redigir pareceres e informações; redigir expedientes
administrativos tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; revisar quanto ao aspecto
redacional, ordens de serviço, instruções, exposição 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 concorrência; efetuar ou
orientar o recebimento, conferência, armazenagem e conservação de materiais e outros
suprimentos, manter atualizados os registros de estoque; fazer ou orientar levantamentos
patrimoniais; eventualmente realizar trabalhos datilográficos; operar com terminais eletrônicos e
equipamentos de microfilmagem; executar tarefas afins.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

67,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

188 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

Página 49

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

Página 50

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Agente de Inspeção SUNAB / Procon
40 horas
Diretoria de Administração

Prefeitura Municipal / SUNAB / Procon

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Assegurar a manutenção de banco de dados e informações atualizadas sobre a posição sócio
econômica do município; responder pelo setor de defesa do consumidor da Secretaria
Municipal de Assuntos Jurídicos; orientar os munícipes quanto à aplicação dos dispositivos do
Código de Defesa do Consumidor; coordenar o serviço de defesa do consumidor no município.
Auxiliar no desenvolvimento de ações para o esclarecimento da população sobre as leis de
defesa do consumidor; auxiliar na recepção de munícipes com dúvidas sobre a lei de defesa do
consumidor; assessorar os munícipes no encaminhamento de soluções de litígios através do
Setor de Defesa do Consumidor, auxiliar os munícipes na proposição de ações de defesa de
seus direitos enquanto consumidores. Acionar as partes em litígio com os consumidores
munícipes. Buscar a mediação de conflitos e o equacionamento dos litígios baseado no direito
do consumidor; orientar os munícipes na propositura de ações especificas quando não houver
solução nesta esfera administrativa; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo
superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

418 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos (feminino) - Administrativo
40 horas
Diretoria de Administração

Segurança do Trabalho

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar serviços de limpeza e conservação nos diversos setores/departamentos onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir água e efetuar outras tarefas correlatas, Executar tarefas manuais
simples que exijam esforço físico moderado; Manter os móveis e utensílios de escritório ou
similares sempre limpos; Realizar serviços de limpeza e conservação em escolas/creches
municipais; Varrer as vias e logradouros públicos; Auxiliar na elaboração da merenda escolar
assim como ajudar a servir; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
hierárquico.

Nota: Realiza serviços administrativos.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral

Obs:
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

69,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

288 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
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necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
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problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos (feminino)
40 horas
Diretoria de Administração

Prefeitura Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar serviços de limpeza e conservação nos diversos setores/departamentos onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir água e efetuar outras tarefas correlatas, Executar tarefas manuais
simples que exijam esforço físico moderado; Manter os móveis e utensílios de escritório ou
similares sempre limpos; Realizar serviços de limpeza e conservação em escolas/creches
municipais; Varrer as vias e logradouros públicos; Auxiliar na elaboração da merenda escolar
assim como ajudar a servir; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
hierárquico.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hipoclorito de Sódio 2,5% - Tensoativo Aniônico (Linear
Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio e Alquil éter sulfonato de sódio),
Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes,
Corantes - Enzimas: (Lipases e proteases); Alvejante (Perborato de
Sódio), Álcool 70%. Derivados de Materiais de Limpeza

Fonte Geradora

Limpeza de Materiais e Equipamentos e das Dependências do Local
de Trabalho

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou PVA.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias

Fonte Geradora

Limpeza das Dependências do Local de Trabalho, inclusive
Banheiros

Exposição ao Agente

Eventual Ocasional

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou PVA

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral
Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

69,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

388 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
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QUÍMICOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

BIOLÓGICOS

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matérias- REQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

SEM
RISCOS

Página 64

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos (masculino)
40 horas
Diretoria de Administração

Prefeitura Municipal / Delegacia de Polícia

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir águas e tarefas correlatas; Carregar e descarregar móveis e
equipamentos em veículos; Executar tarefas manuais simples que exijam esforço físico, certos
conhecimentos e habilidades elementares; Efetuar a coleta de lixo domiciliar, comercial e
industrial; Varrer as vias e logradouros públicos; Recolher o lixo de mercado público e feiras
livres; Executar tarefas de limpeza em geral, inclusive com remoção de entulhos, carregar e
descarregar veículos de transporte de lixo; Limpar terrenos, limpar e conservar galerias,
esgotos e canais; Incinerar lixo; Efetuar demolição de construção irregulares e remover material
e sobras de construções jogados em vias públicas; Auxiliar na construção de andaimes,
palanques e outros; Executar tarefas braçais como: abrir valas, tapar buracos, capinar, roçar,
quebrar pedras, limpar ralos, auxiliar na pintura de sinalizações, auxiliar no plantio, adubagem
e poda, operar máquinas manuais e bater estacas, trabalhar com emulsão asfáltica, preparar
argamassa e concreto, executar limpeza de conservação e limpeza de cemitério, realizar
limpeza e conservação em dependências escolares; Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hipoclorito de Sódio 2,5% - Tensoativo Aniônico (Linear
Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio e Alquil éter sulfonato de sódio),
Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes,
Corantes - Enzimas: (Lipases e proteases); Alvejante (Perborato de
Sódio), Álcool 70%. Derivados de Materiais de Limpeza

Fonte Geradora

Limpeza de Materiais e Equipamentos e das Dependências do Local
de Trabalho

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou PVA

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias

Fonte Geradora

Limpeza das Dependências do Local de Trabalho, inclusive
Banheiros

Exposição ao Agente

Eventual Ocasional

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou PVA

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral
Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

69,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

385 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
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QUÍMICOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

BIOLÓGICOS

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matérias- REQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
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problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Chefe da Seção de Almoxarifado Geral
40 horas
Diretoria de Administração

Prefeitura Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Supervisionar os serviços do almoxarifado, controlar a entrada e saída de mercadorias, conferir
as notas fiscais quando da entrada de mercadoria, arquivar as requisições, controlar a entrega
de mercadorias aos setores da Prefeitura de São Manuel, elaborar o balanço mensal, controlar
o combustível utilizado pela frota de veículos municipais. Executar outras tarefas de mesma
natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro Digital,
importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD - TGD-200;
Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR-2 da marca Criffer;
Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e calibrador de vazão MOD CR-4 da
marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca Criffer. E utilizado a metodologia de
Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura física e organizacional dos Setores, as
funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos Colaboradores/Servidores. Foram observadas,
quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral

Obs:
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Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

60,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

280 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
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psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

SEM
RISCOS

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

Página 74

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Chefe da Seção de Compras
40 horas
Diretoria de Administração

Prefeitura Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Orientação e coordenação na execução e controle das compras de material, através do órgão
subordinado; verificar no cadastro do sistema de cadastramento de Fornecedores, os
fornecedores dos materiais e equipamentos a serem adquiridos; emitir Pedido de Cotação de
Material e enviar por fax ou por ofício a três ou mais fornecedores; receber dos fornecedores o
pedido de cotação de material preenchido ou a cotação dos materiais em impresso timbrado do
fornecedor, analisando-o e verificando o menor preço, auxiliando na definição da modalidade
de Licitação com base no menor preço cotado; encaminhar informações necessárias a
elaboração de Edital de Licitação, anexa ao processo de compra; registrar, armazenar e
distribuir o material recebido; certificar, na nota fiscal o recebimento e a conferência do
material, encaminhando-a, a Divisão de Material, para as respectivas providencias; manter
atualizado o controle de estoque mínimo e máximo dos materiais; contabilizar o boletim de
movimentação diária e mensal, e enviar para a Secretaria da Fazenda, para fins de
escrituração contábil; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

418 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Chefe da Seção de Expediente
40 horas
Diretoria de Administração

Prefeitura Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Receber documentos internos e externos, numerar em ordem cronológica, classificar, distribuir,
controlar o andamento de processos administrativos, arquivar e desarquivar os processos;
Manter todas as folhas dos processos administrativos numeradas e identificadas; Coordenar,
dirigir e supervisionar os trabalhos do setor; Registrar a entrada e saída de processos e demais
documentos; Emitir correspondências; Expedir, elaborar e controlar a numerações sequenciais
de Leis, Decretos e Portarias; Dar entrada aos processos encaminhados; Pesquisar e informar
o destino dos processos sempre que solicitado; Manter o arquivo de Leis, Portaria e Decretos
organizado, para prestar as requisições com presteza quando solicitadas; Analisar os assuntos
contidos nos diversos documentos de entrada no expediente com o objetivo de efetuar o
registro no sistema, bem como sua distribuição adequada; Registrar o andamento de todos os
documentos recebidos via sistema; Entregar cópia dos atos novos ou alterados como Leis,
Decretos e Portarias, ou equivalente aos setores/departamentos que possam estar envolvidos;
Publicar todos os procedimentos que assim o requeiram; Autuar, juntar ou apensar os
processos, conforme o caso; Preenchimento da capa do processo, com indicação do número
do processo, ano, nome do interessado e súmula do assunto; Numerar as folhas do processo
no canto superior direito, à tinta, considerando-se a capa como folha 1, indicando também em
cada folha o número do processo; Elaborar política de documentação, garantindo a
recuperação da informação, o acesso ao documento e a preservação de sua memória; Fixar
critérios e normatizar os procedimentos para digitalização dos documentos; Conhecer as
principais regras para classificar documentos; Conhecer abreviaturas importantes; Possuir
habilidade para ler e destacar as funções (ações) principais dos documentos; Elaborar a ficha
de protocolo, com a devida identificação do setor de remessa, registrando a data e assinatura
do responsável pelo recebimento, alimentando o sistema informatizado de controle e
tramitação de processos administrativos; Arquivar as fichas de protocolo; Acompanhar e
controlar a tramitação da documentação das solicitações de informações dos requerentes;
Solicitar e acompanhar a emissão de documentos (declarações, ofícios, convocações,
certificados, etc.) e o devido encaminhamento aos requerentes; Orientar o requerente, sobre o
correto recolhimento de taxas ou custas processuais; Encaminhar os contratos firmados pela
Prefeitura à Diretoria Administrativa, Setor de Contabilidade e Diretoria do Gestor do contrato;
Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9
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Arquivamento dos contratos originais; Emissão de cópias das Leis Municipais, Decretos e
Portarias quando solicitado por contribuintes; Executar tarefas correlatas, conforme
necessidade do serviço e orientação superior.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.

Obs:

Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

72,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

280 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
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DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
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ERGONÔMICOS

ACIDENTES

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Chefe da Seção de Recursos Humanos
40 horas
Diretoria de Administração

Recursos Humanos

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades de recursos humanos, através da definição
de normas e políticas, que visem dotar a empresa de uma força de trabalho qualificada e
eficaz. Estabelecer diretrizes para implantação e/ou desenvolvimento de programas de
administração de salários e benefícios, treinamento, desenvolvimento, avaliação de
desenvolvimento, planos de carreiras e sucessões, supervisionar e executar os serviços de
administração de pessoal, controlando, calculando e emitindo relatórios aos setores envolvidos
com a folha de pagamento, assim como geração e emissão de arquivos ao banco para a
realização do pagamento mensal, emissão de recibos de pagamento, informações em
processos internos, admissões/rescisões contratuais e férias de funcionários, administrar
convênios consignados em folha de pagamento, emissão de portarias pertinentes a cada ato
do Prefeito Municipal no que diz respeito a servidores municipais, bem como a emissão de
relatórios de estatísticas internas e os exigidos pela legislação, mantendo as relações entre
empresa e empregado de acordo com legislação vigente e normas da empresa. Executar
outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e
ambiente organizacional.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

204 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
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controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Chefe do Setor de Patrimônio
40 horas
Diretoria de Administração

Setor de Patrimônios

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Incorporar os bens adquiridos, ao patrimônio da Municipalidade, supervisionar a telefonia
referente às Linhas telefônicas e ramais da Prefeitura Municipal, realizar o controle dos
documentos dos veículos da frota municipal e efetuar o licenciamento dos mesmos, controlar e
efetuar o seguro dos veículos da frota municipal, supervisionar o vencimento dos extintores de
incêndio dos veículos municipais assim como dos extintores que compõe as edificações
municipais, efetuar o balanço de bens patrimoniais e prestar as informações atinentes ao
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, realizar o controle dos bens para penhora, como
fiel depositário, tirar fotocópias e dar apoio à manutenção às máquinas copiadoras dos setores
da municipalidade. Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade,
associadas à sua especialidade e ambiente organizacional.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

69,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

418 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
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controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Digitador
40 horas
Diretoria de Administração

Prefeitura Municipal / Gabinete do Prefeito / CPD / Patrimônio

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Organizar a rotina de serviços e realizar a entrada e transmissão de dados, operando
teleimpressoras e microcomputadores; Registrar e transcrever informações, operando
máquinas de escrever e computadores; Atender necessidades dos munícipes e servidores
municipais; Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas
à sua especialidade e ambiente organizacional.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
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Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

488 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
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psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
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RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

Página 100

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Encarregado de Departamento Pessoal
40 horas
Diretoria de Administração

Prefeitura Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Responsável em todos os assuntos pertinentes à RH assim como toda rotina administrativa em
administração de pessoal; dentre elas, a admissão, nomeação, demissão e exoneração de
servidores, controle, concessão e cálculos de férias, rescisões, folha de pagamento, horas
extras, ad. noturno, insalubridade e periculosidade, homologações, SEFIP, conectividade
social, certificação, GRRF, GFIP, SEFIP, CAGED, RAIS, Contribuição Sindical, DIRF,
atualizações em CTPS e funcional, controle e manutenção do arquivo da unidade, preposto em
processo trabalhista, Ponto Eletrônico, Conectividade Social, vale transporte, vale compra,
documentos pessoais; interpretação e aplicação da legislação pertinente a área de gestão de
pessoas; analisar, elaborar e coordenar as políticas públicas de gestão de pessoas
implantados e a implementar; Controla e executa atividades relativas a recrutamento, seleção,
treinamento e desenvolvimento, acompanhamento profissional, movimentação de pessoal,
administração do Plano de Carreira, Avaliação de Desempenho, controle de políticas de
benefícios e assistência aos servidores municipais; executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

69,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

204 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

Página 104

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Encarregado do Setor de Compras
40 horas
Diretoria de Administração

Prefeitura Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Promover o levantamento das necessidades de compras e contratações de serviços e propor
a realização das respectivas modalidades de licitação em conformidade com a Lei 8666/93 e
complementares; acompanhar os processos das licitações para aquisição de bens e serviços e
controlar os respectivos contratos da respectiva secretaria; elaborar especificações de
materiais e serviços, de acordo com a necessidade das Unidades; responder pela
administração interna e externa, dando agilidade nas aquisições, contratações de serviços,
obtendo fluxo continuo de suprimentos, promovendo a fiscalização das entregas; executar
suas atividades em consonância com o órgão central municipal de compras e licitação, a quem
deve ser enviado todos os processos, assim como o controle mensal; executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior hierárquico.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

280 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Encarregado do Setor de Convênios
40 horas
Diretoria de Administração

Prefeitura Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Manutenção atualizada dos convênios com observação de seu termo inicial e de seu termo
final; Realizar a elaboração de plano de trabalho; Fazer cadastramento, encaminhamento e
acompanhamento de convênios, coordenando-os; Acompanhar a liberação e execução de
obras e sua prestação de contas; Acompanhar juntamente com o Diretor ou Engenheiro do
município a elaboração dos projetos de convênios; Acompanhar as prestações de contas dos
convênios e acordos juntamente com o Contador geral; Interagir com os entes Federados para
celebração de contratos, convênios e aditamentos; Assegurar a correta formalização e
regularidade em compatibilidade com as obrigações estabelecidas e pactuadas; Manter
atualizado o Cadastro do Município para habilitação do mesmo junto aos Ministérios, deixandoo apto para o recebimento de recursos; Prospectar convênios, mantendo o bando de dados
atualizado para conhecimento das Diretorias, e sua utilização; Executar outras tarefas
inerentes ao eficaz andamento do Setor, conforme necessidade do serviço e ou orientação
superior.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

280 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Encarregado Técnico de Segurança do Trabalho
40 horas
Diretoria de Administração

Prefeitura Municipal / Segurança do Trabalho

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Planeja, supervisiona, controla e executa atividades de sua responsabilidade, elabora
diagnósticos, estudos e levantamentos de ordem técnica e administrativa, econômica e
financeira que forneçam subsídios à formulação de políticas e diretrizes eficazes; prepara
planos, projetos e orienta a execução dos mesmos na área de segurança do trabalho; analisa e
interpreta relatórios das atividades subordinadas, indica soluções e melhorias de
procedimentos. Orienta e coordena o sistema de segurança do trabalho, investigando riscos e
causas de acidentes e analisando esquemas de prevenção para garantir a integridade do
pessoal e dos bens de Instituição. Inspecionar locais, instalações e equipamentos da Instituição
para determinar condições de trabalho e fatores e riscos de acidentes; auxiliar
quantitativamente, com aparelhos de medição, situações específicas de trabalho quanto a
ruídos, calor, iluminação, radiações ionizantes, pressões anormais, radiações não ionizantes,
vibrações, frio, umidade, agentes químicos; Inspecionar periodicamente os postos de combate
a incêndios, examinando condições de uso de mangueiras hidrantes, extintores e
equipamentos de retenção; Realizar testes periódicos nas instalações; Sugerir normas e
dispositivos de segurança, bem como eventuais modificações nos equipamentos e instalações
de prevenção de acidentes; Investigar acidentes de trabalho e doenças profissionais,
identificando suas causas e propondo providências; Manter contato com os serviços de
assistência médica, social e psicológica da Instituição para o atendimento necessário ao
pessoal; Registrar, em formulários próprios, irregularidades ocorridas nos locais de trabalho;
Instruir os servidores, através de palestras, treinamento, ou nos locais de trabalho, sobre
normas de segurança, combate a incêndios e demais medidas de prevenção de acidentes;
Participar na implantação, treinamento e apoio da CIPA, inclusive com acompanhamento em
reuniões ordinários e extraordinárias; Elaborar relatórios de suas atividades; Elaborar fichas
específicas para registro e anotações diárias; Elaborar matéria sobre segurança do trabalho
para instruções e orientações; Confeccionar cartazes e avisos de prevenção de acidentes;
Participar de reuniões sobre segurança do trabalho; Executar outras tarefas relacionadas ao
emprego, executar tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

Página 116

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.

Tipo de Trabalho

Leve

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

65,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

440 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
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DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
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ERGONÔMICOS

ACIDENTES

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Gestor de Departamento Pessoal
40 horas
Diretoria de Administração

Prefeitura Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Executar tarefas referentes a toda rotina de Pessoal manter organizados e arquivados
documentos do setor, realizar os serviços de administração de pessoal, controlar férias de
funcionários, admissões, agendamento de exames médico e periódico; preenchimento de
documentos de auxilio doença e encaminhamento do servidor ao Instituto de Previdência,
informar Poder Judiciário a frequência de pessoas encaminhadas pela justiça para prestação
de serviços gratuitos à municipalidade, manter atualizado o cadastro de funcionários, fazer
levantamento demais tarefas relacionadas à licença prêmio dos servidores públicos. Executar
outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e
ambiente organizacional.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

66,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

380 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Gestor de Encargos Sociais da Folha de Pagamento
40 horas
Diretoria de Administração

Prefeitura Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Efetuar apuração dos encargos e isenções incidentes sobre folha de pagamento (INSS,
Previdência Estatutária, FGTS, IRRF), manuseio dos aplicativos SFIP/RE, REMAG 2.2,
CONECTIVIDADE SOCIAL, RAIS, DIRF (Utilização obrigatória). Atualização das certidões
negativas de INSS e FGTS. Elaboração e emissão de relatórios e boletins específicos para
apropriação contábil, preenchimento de guias de recolhimentos, elaboração de cartas, ofícios,
memorandos, portarias e outros documentos da rotina de pessoal, prestação anualmente de
informações ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, das movimentações de pessoal
através de relatórios específicos e quadros de cargos e salários do funcionalismo público.
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua
especialidade e ambiente organizacional.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

67,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

480 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
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controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Monitor de Alunos / Atendente Correios
40 horas
Diretoria de Administração

Correios Aparecida

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Executar atividades diárias de recreação com crianças e trabalhos educacionais de artes
diversas; Responsabilizar-se pelos alunos durante o deslocamento dos mesmos por meio de
transporte escolar; Cuidar ou auxiliar as crianças na higiene pessoal; Auxiliar a criança na
alimentação; Servir refeições e auxiliar as crianças menores a se alimentarem; Auxiliar a
criança a desenvolver a coordenação motora, observar a saúde e o bem-estar das crianças,
prestar primeiros socorros, cientificando o superior imediato da ocorrência; Orientar os pais
quanto à higiene infantil, comunicando-lhes os acontecimentos do dia; levar ao conhecimento
do chefe imediato qualquer incidente ou dificuldade ocorrida; Vigiar e manter a disciplina das
crianças sob sua responsabilidade, confiando-as aos cuidados de seu substituto ou
responsável, quando se afastar ou ao final do período de atendimento; Apurar a frequência
diária e mensal dos menores; Arrumar salas para descanso das crianças, participar de
reuniões em grupo; Contatar pais ou responsáveis pelos alunos quando necessário;
Desenvolver atividades socioeducativas, de recreação e de lazer; Participar de programas e
atividades realizadas pela área social relacionadas com o bem estar da clientela atendida;
Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior.
Nota: Executa trabalhos Administrativos, realiza atendimento de pessoas e postagens de
cartas na unidade descentralizada dos Correios no Bairro Aparecida.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

580 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
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controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Oficial Administrativo
40 horas
Diretoria de Administração

Prefeitura Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Prestar serviços de datilografia e digitação; Organizar e manter atualizados cadastros, arquivos
e outros instrumentos de controle administrativo; Distribuir e encaminhar documentos e
correspondências no setor de trabalho; Realizar levantamentos, análise de dados para
pareceres e informações em processos e outras rotinas relacionadas com atividades
administrativas da Prefeitura; Coletar, apurar, selecionar e calcular dados para elaboração de
quadros estatísticos e demonstrativos; Redigir correspondência interna e externa, minutar atos
administrativos, por demanda e orientação da chefia imediata; Executar serviços de secretaria
como instrução de processos e prestar atendimento ao público. Executar as atribuições que lhe
foram cometidas pelo Secretário da Unidade Escolar ou outro superior hierárquico; Participar
das atividades da Unidade Escolar/Departamento de Trabalho, sempre que solicitado pelo
Diretor da Escola/superior hierárquico; Atender com presteza e profissionalismo aos
profissionais e alunos da Unidade Escolar e às pessoas da comunidade em geral; Participar de
planejamentos pedagógicos da Unidade Escolar sempre que solicitado; Assessorar na
execução dos serviços administrativos, de natureza complexa para atender rotinas préestabelecidas ou eventuais na unidade, coordenar todos os serviços administrativos e
atividades de competência do titular da pasta; Examinar expedientes submetidos à apreciação
do titular da pasta, solicitando as diligências necessárias; Prestar assessoramento técnicoadministrativo e direto ao titular da pasta, auxiliando-o, no exercício das atribuições que lhe são
inerentes; Proceder a estudos e sugerir medidas, visando ao aprimoramento das atividades do
órgão; Redigir e providenciar a digitação da correspondência e documentação inerente à
unidade para dar cumprimento à rotina administrativa; Atendimento ao expediente normal da
unidade, bem como, a organização e manutenção da atualização do arquivo da unidade,
objetivando a manutenção da atualização do arquivo da unidade; Executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
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INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.

Obs:

Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

480 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
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DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
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ERGONÔMICOS

ACIDENTES

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Recepcionista
40 horas
Diretoria de Administração

Prefeitura Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Recepcionar, informar e encaminhar o público interno e externo, obedecendo às normas
internas do local de trabalho; Atender telefones, anotar e transmitir recados; Identificar e
registrar visitantes, mediante sistema de banco de dados, mantendo o controle de circulação
de pessoas nos locais; Receber, conferir, registrar e distribuir correspondências e documentos,
repassar informações e relatórios conforme a necessidade do serviço; Controlar a entrada e
saída de visitantes, de equipamentos e de utensílios; Responder a chamadas telefônicas,
propiciando informações gerais e precisas, interna e externamente; Informar à segurança do
local de trabalho sobre pessoas ou movimentações estranhas ao setor; Impedir a circulação de
pessoas que venham comercializar ou vender serviços no local de trabalho; Registrar,
utilizando sistema de processamento de dados, a presença de autoridades e pessoas
convidadas; Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação
superior.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

480 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
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controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Secretária de Unidade Escolar
40 horas
Diretoria de Administração

Prefeitura Municipal / CEJUSC

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar o atendimento ao público e a execução de tarefas inerentes à unidade de trabalho;
Elaborar, emitir, conferir e arquivar formulários, documentos, ofícios, planilhas e relatórios
administrativos correspondentes à unidade; Operar equipamentos de fotocópias, fax e
impressoras; Receber e distribuir a correspondência; Preparar e enviar a correspondência da
unidade, mantendo os arquivos atualizados e organizados; Preparar, conferir e enviar
requisições diversas; Assegurar o envio dos processos relativos a pagamentos de horas extras,
insalubridades, entre outros a unidades pertinentes; Cuidar da organização funcional; Controlar
e acompanhar a frequência, a concessão de férias e de licenças, e atualização do cadastro dos
servidores lotados na divisão, bem como controlar os assentamentos funcionais dos mesmos;
Controlar o recebimento, o registro e a movimentação da correspondência, de processo e de
quaisquer outros papéis e documentos; Receber, controlar e guardar os materiais permanentes
e de consumo; Realizar os serviços externos da rotina; Cumprir e fazer os despachos
relacionados com os atos e procedimentos administrativos; Acompanhar e controlar o
cumprimento dos prazos nos procedimentos administrativos; Orientar e coordenar todos os
serviços e atividades sob sua responsabilidade; Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior hierárquico.

Nota: Realiza trabalhos administrativo da prefeitura / CEJUSC.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

480 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Telefonista
40 horas
Diretoria de Administração

Prefeitura Municipal / Telefonia

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Atender chamadas telefônicas; proceder às chamadas interurbanas quando solicitadas e
autorizadas pelos servidores competentes; zelar pelos aparelhos e equipamentos que estão
sob sua responsabilidade; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
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Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

480 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
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doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
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MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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Diretoria de Agricultura e
Meio Ambiente
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos (Feminino) / Administrativo
40 horas
Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Sede da Diretoria

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para realizar suas atividades diárias, sendo deslocado para frente de trabalho
conforme demanda.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar serviços de limpeza e conservação nos diversos setores/departamentos onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir água e efetuar outras tarefas correlatas, Executar tarefas manuais
simples que exijam esforço físico moderado; Manter os móveis e utensílios de escritório ou
similares sempre limpos; Realizar serviços de limpeza e conservação em escolas/creches
municipais; Varrer as vias e logradouros públicos; Auxiliar na elaboração da merenda escolar
assim como ajudar a servir; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
hierárquico.
Nota: Realiza trabalhos administrativos na sede da secretaria.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura Inadequada / Mobiliário inadequado.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

66,8

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

27,3ºC - Natural

Natural / Artificial

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
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necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
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problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos (Feminino) / Banheiro Público
40 horas
Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Sede da Diretoria

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para realizar suas atividades diárias, sendo deslocado para frente de trabalho
conforme demanda.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar serviços de limpeza e conservação nos diversos setores/departamentos onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir água e efetuar outras tarefas correlatas, Executar tarefas manuais
simples que exijam esforço físico moderado; Manter os móveis e utensílios de escritório ou
similares sempre limpos; Realizar serviços de limpeza e conservação em escolas/creches
municipais; Varrer as vias e logradouros públicos; Auxiliar na elaboração da merenda escolar
assim como ajudar a servir; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
hierárquico.
Nota: Realiza a limpeza dos banheiros “masculino e feminino” em anexo a Diretoria de
Agricultura e Meio Ambiente, banheiros estes frequentado pelos munícipes, pois fica
aberto e de acesso a todos, tenho grande fluxo de pessoas, não somente os servidores
da Prefeitura, mas sim a todos que por ali estejam passando.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Radiação não ionizante

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Raios Solar

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

Eventual / Ocasional

EPI’s

Óculos de segurança incolor; Máscara PFF2; Calçado de Segurança
de couro vaqueteado; Bota de PVC.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hipoclorito de Sódio 2,5% - Tensoativo Aniônico (Linear
Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio e Alquil éter sulfonato de sódio),
Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes,
Corantes - Enzimas: (Lipases e proteases); Alvejante (Perborato de
Sódio), Álcool 70%. Derivados de Materiais de Limpeza

Fonte Geradora

Limpeza de Materiais e Equipamentos e das Dependências do Local
de Trabalho.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de
segurança incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias

Fonte Geradora

Limpeza das Dependências do Local de Trabalho, inclusive
Banheiros de grande circulação de pessoas.

Exposição ao Agente

Habitual / Permanente

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de
segurança incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou
PVA

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Acidentes,
Batida
contra,
Cortes,
Quedas,
Animais
Peçonhentos
(Sinantrópicos
e
Silvestres),
Atropelamento.

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Perfuro Cortantes, Rampas, Escadas,
piso escorregadio.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou PVA.

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

79,5

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

27,3ºC - Natural

Natural / Artificial

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
REQUER
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua CUIDADOS
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
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de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

CRÍTICO

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
REQUER
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da CUIDADOS
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
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conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos (masculino) / Aterro Sanitário
40 horas
Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Aterro Sanitário

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para realizar suas atividades diárias, sendo deslocado para frente de trabalho
conforme demanda.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde funcionam
as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim como servi-los,
servir águas e tarefas correlatas; Carregar e descarregar móveis e equipamentos em veículos;
Executar tarefas manuais simples que exijam esforço físico, certos conhecimentos e habilidades
elementares; Efetuar a coleta de lixo domiciliar, comercial e industrial; Varrer as vias e logradouros
públicos; Recolher o lixo de mercado público e feiras livres; Executar tarefas de limpeza em geral,
inclusive com remoção de entulhos, carregar e descarregar veículos de transporte de lixo; Limpar
terrenos, limpar e conservar galerias, esgotos e canais; Incinerar lixo; Efetuar demolição de
construção irregulares e remover material e sobras de construções jogados em vias públicas;
Auxiliar na construção de andaimes, palanques e outros; Executar tarefas braçais como: abrir
valas, tapar buracos, capinar, roçar, quebrar pedras, limpar ralos, auxiliar na pintura de
sinalizações, auxiliar no plantio, adubagem e poda, operar máquinas manuais e bater estacas,
trabalhar com emulsão asfáltica, preparar argamassa e concreto, executar limpeza de conservação
e limpeza de cemitério, realizar limpeza e conservação em dependências escolares; Executar
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
Nota: Realiza atividades no aterro sanitário.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído contínuo

Radiação não ionizante

Fonte Geradora

Máquinas (Tratores / Caminhões)

Raios Solar

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

Intermitente

EPI’s

Óculos de segurança incolor; Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar FPS-30.
Boné tipo árabe com protetor de nuca.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Realiza atividades no aterro Sanitário do Município

Exposição ao Agente

Habitual / Permanente

EPI’s

Luva Látex; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor; Calçado
de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES

Postural / Ergonômico

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas, Animais Peçonhentos
(Sinantrópicos e Silvestres),
Atropelamento.

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Perfuro Cortantes, Rampas,
Escadas, máquinas e
ferramentas manuais, Entulho,
vegetação, Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função e com faixas
refletivas.

Agente Ergonômico /
Acidente

Realizar Ginástica Laboral.
Obs:
Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

79,5

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

27,3ºC - Natural

Natural / Artificial

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

REQUER
CUIDADOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

CRÍTICO

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
REQUER
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e CUIDADOS
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controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos (masculino) / Horto Municipal,
Praças, Parques e Jardins
40 horas
Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Horto Municipal / Praças, Parques e Jardins.

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para realizar suas atividades diárias, sendo deslocado para frente de trabalho
conforme demanda.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde funcionam as
unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim como servi-los, servir
águas e tarefas correlatas; Carregar e descarregar móveis e equipamentos em veículos; Executar
tarefas manuais simples que exijam esforço físico, certos conhecimentos e habilidades elementares;
Efetuar a coleta de lixo domiciliar, comercial e industrial; Varrer as vias e logradouros públicos; Recolher
o lixo de mercado público e feiras livres; Executar tarefas de limpeza em geral, inclusive com remoção
de entulhos, carregar e descarregar veículos de transporte de lixo; Limpar terrenos, limpar e conservar
galerias, esgotos e canais; Incinerar lixo; Efetuar demolição de construção irregulares e remover
material e sobras de construções jogados em vias públicas; Auxiliar na construção de andaimes,
palanques e outros; Executar tarefas braçais como: abrir valas, tapar buracos, capinar, roçar, quebrar
pedras, limpar ralos, auxiliar na pintura de sinalizações, auxiliar no plantio, adubagem e poda, operar
máquinas manuais e bater estacas, trabalhar com emulsão asfáltica, preparar argamassa e concreto,
executar limpeza de conservação e limpeza de cemitério, realizar limpeza e conservação em
dependências escolares; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
Nota: Realizam todo cultivo, plantio e cuidados com o Horto Municipal.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído contínuo

Radiação não ionizante

Fonte Geradora

Trânsito urbano

Raios Solar

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

Intermitente

EPI’s

Óculos de segurança incolor; Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar FPS-30.
Boné tipo árabe com protetor de nuca.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Deltametrina / lambda cialotrina / Lesmicida / Isca granulada para
Formigas.

Fonte Geradora

Produtos para o controle de insetos.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor;
Creme protetor para as mãos; Calçado de Segurança de couro
vaqueteado.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Varrição e Coleta de materiais descartáveis, Limpeza de Praças,
Ruas e Jardins.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional.

EPI’s

Luva Látex; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor; Calçado
de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:

Trabalhamos com a possibilidade, quanto em momentos que
necessitem realizar a limpeza do ambiente que será preparado para
plantio.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES

Postural / Ergonômico

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas, Animais Peçonhentos
(Sinantrópicos
e
Silvestres),
Atropelamento, Risco de choque
elétrico

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Perfuro
Cortantes,
Rampas,
Escadas,
máquinas
e
ferramentas manuais, Entulho,
vegetação,
Trânsito,
Fiação
exposta.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função e com faixas
refletivas.

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.

Agente Ergonômico /
Acidente

Leve

Moderado

Tipo de Trabalho

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

78,2

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

27,3ºC - Natural

Natural / Artificial

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

REQUER
CUIDADOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

BIOLÓGICOS

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matérias- REQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

Página 175

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES








Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente;
Recomendamos a manutenção na fiação da rede elétrica do Horto Municipal, pois foi
constatado fiação exposta e ligações irregulares, podendo o servidor ser vítima de
choque elétrico em potência residencial.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos (masculino) / Motosserrista
40 horas
Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Sem local Fixo

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para realizar suas atividades diárias, sendo deslocado para frente de trabalho
conforme demanda.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir águas e tarefas correlatas; Carregar e descarregar móveis e
equipamentos em veículos; Executar tarefas manuais simples que exijam esforço físico, certos
conhecimentos e habilidades elementares; Efetuar a coleta de lixo domiciliar, comercial e
industrial; Varrer as vias e logradouros públicos; Recolher o lixo de mercado público e feiras
livres; Executar tarefas de limpeza em geral, inclusive com remoção de entulhos, carregar e
descarregar veículos de transporte de lixo; Limpar terrenos, limpar e conservar galerias,
esgotos e canais; Incinerar lixo; Efetuar demolição de construção irregulares e remover material
e sobras de construções jogados em vias públicas; Auxiliar na construção de andaimes,
palanques e outros; Executar tarefas braçais como: abrir valas, tapar buracos, capinar, roçar,
quebrar pedras, limpar ralos, auxiliar na pintura de sinalizações, auxiliar no plantio, adubagem
e poda, operar máquinas manuais e bater estacas, trabalhar com emulsão asfáltica, preparar
argamassa e concreto, executar limpeza de conservação e limpeza de cemitério, realizar
limpeza e conservação em dependências escolares; Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior hierárquico.
Nota: Realizam trabalhos permanente com motosserra e moto poda.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído contínuo

Fonte Geradora

Motosserra
Roçadeira costal.

/

Exposição ao Agente

Habitual
Permanente

/

Radiação não
ionizante

Vibração de Mãos e
Braços.

Raios Solar

Motosserra
Roçadeira costal.

Intermitente

Eventual / Ocasional

/

Óculos de segurança incolor; Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar FPS-30.
Boné tipo árabe com protetor de nuca.

EPI’s

EPIs para atividade de Roçador:
Boné Roçador com tela facial ou capacete de segurança com kit
protetor facial tipo tela; abafador de ruído 22dB (NRRsf); Luvas
multitato; Perneira em couro; Calçado de segurança; Avental de
raspa;
EPIs para atividade de Motosserrista:
Capacete de segurança com kit protetor facial tipo tela; abafador de
ruído 22dB (NRRsf); Óculos de Segurança Incolor; Luvas
motosserrista; Jaqueta ou blusão motosserrista; Calça motosserrista;
Perneira em couro; Calçado de segurança com protetor de
metatarso.

Obs:

Em anexo a este Laudo, consta os relatórios de dosimetrias de ruído
e avaliação de vibração realizadas.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hidrocarbonetos
saturados
(parafínicos
ou
naftênicos),
hidrocarbonetos e oxigenados, compostos de enxofre, compostos de
nitrogênio e compostos metálicos, todos eles em baixas
concentrações. Oriundos de óleo diesel e gasolina. ácido graxo de
cálcio, ou de lítio, aditivos de grafite coloidal oriundos de graxa
lubrificante.

Fonte Geradora

Abastecimento, Lubrificação da roçadeira costal e motosserra.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor;
Creme protetor para as mãos; Calçado de Segurança de couro
vaqueteado.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Varrição e Coleta de materiais descartáveis, Limpeza de Praças,
Ruas e Jardins.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional.

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES

Postural / Ergonômico

Acidentes, Batida contra, Cortes, Quedas,
Animais Peçonhentos (Sinantrópicos e
Silvestres), Atropelamento, Risco de
choque elétrico.

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Perfuro Cortantes, Rampas, Escadas,
máquinas
e
ferramentas
manuais,
Entulho,
vegetação,
Trânsito,
rede
elétrica.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função e com faixas
refletivas.

Agente Ergonômico /
Acidente

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
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AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

85,0

Para 480 minutos diários

Lavg [dB]: 85,19
Lavg [dB]: 102,04
Lavg [dB]: 97,68
Lavg [dB]: 99,68

Risco mínimo LEX <80dB(A)

SIM

NÍVEL 4

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

27,3ºC - Natural

Natural

L.T. LIMITE TOLERÁVEL
MEDIÇÃO NEN [dB(A)]
NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação não
ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e determinação
do número de trabalhadores expostos e, a caracterização
das atividades e do tipo de exposição. A avaliação
quantitativa (medições), utilizando equipamentos de
avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos trabalhadores
ou para comprovar o controle da exposição.

CRÍTICO

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
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BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
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RECOMENDAÇÕES








Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente;
Recomendamos a manutenção na fiação da rede elétrica do Horto Municipal, pois foi
constatado fiação exposta e ligações irregulares, podendo o servidor ser vítima de
choque elétrico em potência residencial.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos / Roçador
40 horas
Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Sem local Fixo

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para realizar suas atividades diárias, sendo deslocado para frente de trabalho
conforme demanda.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir águas e tarefas correlatas; Carregar e descarregar móveis e
equipamentos em veículos; Executar tarefas manuais simples que exijam esforço físico, certos
conhecimentos e habilidades elementares; Efetuar a coleta de lixo domiciliar, comercial e
industrial; Varrer as vias e logradouros públicos; Recolher o lixo de mercado público e feiras
livres; Executar tarefas de limpeza em geral, inclusive com remoção de entulhos, carregar e
descarregar veículos de transporte de lixo; Limpar terrenos, limpar e conservar galerias,
esgotos e canais; Incinerar lixo; Efetuar demolição de construção irregulares e remover material
e sobras de construções jogados em vias públicas; Auxiliar na construção de andaimes,
palanques e outros; Executar tarefas braçais como: abrir valas, tapar buracos, capinar, roçar,
quebrar pedras, limpar ralos, auxiliar na pintura de sinalizações, auxiliar no plantio, adubagem
e poda, operar máquinas manuais e bater estacas, trabalhar com emulsão asfáltica, preparar
argamassa e concreto, executar limpeza de conservação e limpeza de cemitério, realizar
limpeza e conservação em dependências escolares; Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído contínuo.

Radiação não
ionizante.

Vibração de Mãos e
Braços.

Fonte Geradora

Operação com
roçadeira costal,
trânsito

Raios Solar.

Roçadeira costal.

Exposição ao Agente

Habitual /
Permanente

Habitual /
Permanente

Habitual /
Permanente

EPI’s

Boné Roçador com tela facial ou capacete de segurança com kit
protetor facial tipo tela; abafador de ruído 22dB (NRRsf); Luvas
multitato; Perneira em couro; Calçado de segurança; Avental de
raspa;
Realizar Pausas (de 15 a 20 minutos) a cada (3horas trabalhadas
com a Roçadeira Costal).

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hidrocarbonetos
saturados
(parafínicos
ou
naftênicos),
hidrocarbonetos e oxigenados, compostos de enxofre, compostos de
nitrogênio e compostos metálicos, todos eles em baixas
concentrações. Oriundos de óleo diesel e gasolina. ácido graxo de
cálcio, ou de lítio, aditivos de grafite coloidal oriundos de graxa
lubrificante.

Fonte Geradora

Abastecimento, Lubrificação da Roçadeira Costal

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor; Calçado
de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente Nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES

Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas em mesmo nível,
Animais Peçonhentos
(Sinantrópicos e Silvestres),
Atropelamento.

Fonte Geradora

Postura Inadequada / Longo
período carregando peso das
máquinas.

Perfuro Cortantes, Rampas,
Escadas, manuseio de
ferramentas manuais, vegetação.

Exposição ao Agente

Habitual / Permanente.

Habitual / Permanente.

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função e com faixas
refletivas.

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Realizar Pausas (de 15 a 20 minutos) a cada (3horas trabalhadas).
Realizar treinamento de operação com roçadeira costal.
Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

85,0

Para 480 minutos diários

92,56 LAVG

Risco mínimo LEX <80dB(A)

SIM

GRAVE

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

27,3ºC - Natural

Natural

L.T. LIMITE TOLERÁVEL
MEDIÇÃO NEN [dB(A)]
NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

TEMPERATURA
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DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] NÃO ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

CRÍTICO

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.

CRÍTICO
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A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

CRÍTICO

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES









Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente;
Ressaltamos a importância em fazer uso da tela em locais onde haja passagem de
pedestre e carros e/ou ainda nas proximidades de estacionamentos, a fim que se evite a
projeção de particulado sólido a transeuntes e veículos no local;
Para a realização de roçada em taludes, onde haja uma inclinação maior que 45º, se faz
necessário realizar ancoragem, cinto de segurança e acessos por corda para efetuar o
trabalho.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos (masculino)
40 horas
Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Sem local Fixo

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para realizar suas atividades diárias, sendo deslocado para frente de trabalho
conforme demanda.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir águas e tarefas correlatas; Carregar e descarregar móveis e
equipamentos em veículos; Executar tarefas manuais simples que exijam esforço físico, certos
conhecimentos e habilidades elementares; Efetuar a coleta de lixo domiciliar, comercial e
industrial; Varrer as vias e logradouros públicos; Recolher o lixo de mercado público e feiras
livres; Executar tarefas de limpeza em geral, inclusive com remoção de entulhos, carregar e
descarregar veículos de transporte de lixo; Limpar terrenos, limpar e conservar galerias,
esgotos e canais; Incinerar lixo; Efetuar demolição de construção irregulares e remover material
e sobras de construções jogados em vias públicas; Auxiliar na construção de andaimes,
palanques e outros; Executar tarefas braçais como: abrir valas, tapar buracos, capinar, roçar,
quebrar pedras, limpar ralos, auxiliar na pintura de sinalizações, auxiliar no plantio, adubagem
e poda, operar máquinas manuais e bater estacas, trabalhar com emulsão asfáltica, preparar
argamassa e concreto, executar limpeza de conservação e limpeza de cemitério, realizar
limpeza e conservação em dependências escolares; Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído contínuo

Radiação não ionizante

Fonte Geradora

Trânsito urbano

Raios Solar

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Óculos de segurança incolor; Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar FPS-30.
Boné tipo árabe com protetor de nuca.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Varrição e Coleta de materiais descartáveis, Limpeza de Praças,
Ruas e Jardins.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional.

EPI’s

Luva Látex; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor; Calçado de
Segurança de couro vaqueteado.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES

Postural / Ergonômico

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas, Animais Peçonhentos
(Sinantrópicos e Silvestres),
Atropelamento.

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Perfuro Cortantes, Rampas,
Escadas, máquinas e
ferramentas manuais, Entulho,
vegetação, Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função e com faixas
refletivas.

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.

Agente Ergonômico /
Acidente

Leve

Moderado

Tipo de Trabalho

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

79,5

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

27,3ºC - Natural

Natural

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.
FÍSICOS

REQUER
NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
CUIDADOS
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
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caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Encarregado do DIPAM
40 horas
Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente / DIPAM

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Fornecer os formulários para cadastro, orientar os proprietários rurais quanto ao preenchimento
e documentos necessários; Emitir CCIR, bem como 2ª via; Recepcionar, conferir e enviar para
o setor de cadastro competente (para Botucatu até quatro módulos e São Paulo acima de
quatro módulos ou alteração de finalidade da propriedade de Rural para Urbano; Pesquisar
cadastros rurais junto ao sistema do INCRA quando solicitado pelo proprietário ou para outras
informações. Solicitar e acompanhar a entrega das guias e quando necessário solicitar
substituição das guias e documentos; Observar o crescimento ou queda econômica; Orientar
quanto a futuras alterações relacionadas ao preenchimento de guias; Acompanhar junto à
Secretaria da Fazenda o valor adicionado e a situação das empresas (RPA); DIPAM A –
produtor rural – orientar, recepcionar os talões de notas do ano vigente; Enviar relatórios à
Secretaria da Fazenda; Orientar a emissão de talão de notas; Executar outras tarefas da
mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente
organizacional.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura Inadequada / Mobiliário inadequado

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

71,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

560 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel
Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Fiscal Ambiental
40 horas
Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso de cerâmica, iluminação natural e artificial, ventilação natural e
artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Fiscalizar, sob supervisão, o cumprimento das leis estaduais, federais e posturas municipais
que regulam o meio ambiente, informando os resultados obtidos e propondo medidas, tais
como: intimações, penalidades, prorrogações de prazos, sempre justificando a proposta.
Desenvolver atividades de fiscalização ambiental, tais como: regulação, controle, licenciamento
e auditoria ambiental, gestão, proteção e controle de qualidade ambiental, ordenamentos dos
recursos florestais, pesqueiros e faunísticos que visem a preservação da qualidade da água, do
ar e do solo. Executar ações de preservação e conservação de meio ambiente que propicie
adequadas condições ao desenvolvimento do ecossistema em geral. Fiscalizar a qualidade das
condições ambientais urbanas e rurais que gerem dano efetivo à saúde ou ponham em risco a
segurança de sua população. Examinar os padrões de emissão de efluentes conforme normas
técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Verificar a validade do
licenciamento ambiental. Atender de forma efetiva as solicitações da comunidade quanto à
existência de agravos ao meio ambiente, referente à corte, poda irregular, plantio e deposição
de resíduos sólidos, resíduos verdes e resíduos da construção civil nas vias urbanas e
logradouros públicos Desenvolver educação ambiental de forma sistemática e abrangente a
todos os segmentos da população. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade
do serviço e orientação superior.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente / Ruído contínuo

Radiação não ionizante

Fonte Geradora

Conversação de pessoas /
Trânsito

Raios Solar

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

Eventual / Ocasional

EPI’s

Óculos de segurança fume; Calçado de Segurança de couro
vaqueteado; Filtro Solar FPS-30.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Inspeções visuais de Galerias, de ligações de esgotos, mordida de
animais.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Luva Látex; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor; Calçado
de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas, Animais Peçonhentos
(Sinantrópicos
e
Silvestres),
Atropelamento.

Fonte Geradora

Postura Inadequada. / Mobiliário
inadequado.

Perfuro
Cortantes,
Escadas, Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Rampas,

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

60,8

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

500 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

26,8ºC - Natural

Natural

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FÍSICOS

FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação REQUER
não ionizante.
CUIDADOS
NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
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O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas atividades
que envolvam Agentes Biológicos para os colaboradores,
ELES mantêm contato com os mesmos para executar suas
tarefas laborativas, conforme a NR-15, Anexo 14; da Lei
6.514, de 22/12/77, Portaria N° 3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
REQUER
preventivas adequadas ao fator humano, às matérias-primas
e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá ter como CUIDADOS
objetivo principal criar e manter condições de trabalho de
forma que não prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que
sejam as mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de doenças
profissionais e aumentando o bem-estar psicossocial e
simultaneamente a produtividade e a satisfação no trabalho.

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos REQUER
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e CUIDADOS
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controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Gestor de Meio Ambiente
40 horas
Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Sede da Diretoria

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, pé direito de 2,50 com forro de madeira, piso em
cerâmica, e cobertura de telha Eternit, iluminação natural e artificial, ventilação natural,
ambiente administrativo, considerado confortável, com mobiliário compatível com as funções
desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Planejar as ações do município conforme as leis municipais ambientais (O Código Ambiental e
o Código de Arborização Urbana, principalmente), afim melhorar a qualidade de vida no
município; desenvolver a Educação Ambiental no município, principalmente nas escolas,
interligando as ações de coleta seletiva com a comunidade, acompanhando as escolas em
visitas ao Aterro Sanitário, Acapel e Galpão de Embalagens de Agrotóxicos; contribuir para a
conscientização de toda a comunidade sobre a necessidade da existência de árvores no
município, e indicar as variedades mais adequadas ao plantio nas calçadas e variedades
nativas em seu entorno; participar na manutenção de parques e jardins, através de estudos das
melhores variedades a serem plantadas; contribuir para viabilização da recuperação de áreas
degradadas; acompanhar a estrutura ambiental do município como a coleta seletiva, descarte
de lâmpadas, pneus, pilhas, enfim, materiais considerados não recicláveis; participar da
regulamentação da APA-BOTUCATU, a qual o município participa com um conselheiro e um
suplente, através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente; receber denúncias da
comunidade nas questões ambientais; participar do expediente da Diretoria da Agricultura e
Meio Ambiente. Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade,
associadas à sua especialidade e ambiente organizacional.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

570 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

Página 207

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Jardineiro
40 horas
Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Sem local Fixo

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para realizar suas atividades diárias, sendo deslocado para frente de trabalho
conforme demanda.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Prestar serviços de jardinagem e horticultura; Plantar sementes e mudas; Preparar a terra,
canteiros e arruamentos, de acordo com técnicas e orientações estabelecidas; Tratar e manter
os parques, jardins e hortas, renovando as partes danificadas, transplantando mudas,
erradicando ervas daninhas e procedendo à limpeza e poda das plantas segundo as épocas
determinadas; Aplicar produtos adequados e pulverizações; Organizar e manter os
equipamentos, ferramentas e materiais de trabalho; Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído contínuo

Radiação não ionizante

Fonte Geradora

Trânsito urbano

Raios Solar

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Óculos de segurança incolor; Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar FPS-30.
Boné tipo árabe com protetor de nuca.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Varrição e Coleta de materiais descartáveis, Limpeza de Praças,
Ruas e Jardins.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional.

EPI’s

Luva Látex; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor; Calçado de
Segurança de couro vaqueteado.

Obs:

Contato realizado eventualmente quando no preparo do Jardim para
plantio e cultivo.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES

Postural / Ergonômico

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas, Animais Peçonhentos
(Sinantrópicos
e
Silvestres),
Atropelamento.

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Perfuro
Cortantes,
Rampas,
Escadas,
máquinas
e
ferramentas manuais, Entulho,
vegetação, Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função e com faixas
refletivas.

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.

Agente Ergonômico /
Acidente

Leve

Moderado

Tipo de Trabalho

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

75,5

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

27,3ºC - Natural

Natural

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.
FÍSICOS

REQUER
NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
CUIDADOS
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
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caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Lixeiro / Coleta Seletiva
40 horas
Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Vias Públicas Municipais

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para realizar suas atividades diárias, sendo deslocado para frente de trabalho
conforme demanda.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Execução de serviços de limpeza pública. Coleta de lixo. Remoção de detritos e/ou entulhos
dos logradouros públicos em distribuição por equipes a fim de racionalização dos serviços.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Radiação não ionizante

Fonte Geradora

Trânsito, veículos

Raios Solar

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Boné tipo árabe com protetor de nuca; Óculos de segurança incolor;
Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta; Luvas de PVC; Calçado de
Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar FPS-30.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Lixo Urbano

Exposição ao Agente

Habitual / Permanente

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:

Mesmo se tratando de coleta seletiva (lixo seco), ainda assim há lixo
contaminado (lixo úmido), os quais os lixeiros acabam recolhendo.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES

Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas, Animais Peçonhentos
(Sinantrópicos
e
Silvestres),
Atropelamento.

Fonte Geradora

Postura Inadequada. / Mobiliário
inadequado.

Perfuro
Cortantes,
Rampas,
Escadas,
máquinas
e
ferramentas manuais, Entulho,
vegetação, Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função e com faixas
refletivas.

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
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Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

79,5

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

28,2ºC - Natural

Natural

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
REQUER
identificação, a determinação e localização das possíveis
CUIDADOS
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
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psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

CRÍTICO

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
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RECOMENDAÇÕES








Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente;
No caso do profissional que for alocado a realizar atividades que não mantem contato
com risco biológico, deverá comunicá-lo de que não fará mais jus ao adicional de
insalubridade, pois desta forma não terá contato permanente com riscos biológicos
plausível a concessão do adicional supra citado.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Lixeiro / Horto Municipal
40 horas
Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Horto Municipal / Vias Públicas municipais

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para realizar suas atividades diárias, sendo deslocado para frente de trabalho
conforme demanda.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Execução de serviços de limpeza pública. Coleta de lixo. Remoção de detritos e/ou entulhos
dos logradouros públicos em distribuição por equipes a fim de racionalização dos serviços.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
Nota: Realizam todo cultivo, plantio e cuidados com o Horto Municipal.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Radiação não ionizante

Fonte Geradora

Trânsito, veículos

Raios Solar

Exposição ao Agente

Eventual

Intermitente

EPI’s

Boné tipo árabe com protetor de nuca; Óculos de segurança incolor;
Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta; Luvas de PVC; Calçado de
Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar FPS-30.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Deltametrina / lambda cialotrina / Lesmicida / Isca granulada para
Formigas.

Fonte Geradora

Produtos para o controle de insetos.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor;
Creme protetor para as mãos; Calçado de Segurança de couro
vaqueteado.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Varrição e Coleta de materiais descartáveis, Limpeza de Praças,
Ruas e Jardins.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional.

EPI’s

Luva Látex; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor; Calçado
de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:

Trabalhamos com a possibilidade, quanto em momentos que
necessitem realizar a limpeza do ambiente que será preparado para
plantio.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES

Postural / Ergonômico

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas, Animais Peçonhentos
(Sinantrópicos
e
Silvestres),
Atropelamento, Risco de choque
elétrico

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Perfuro
Cortantes,
Rampas,
Escadas,
máquinas
e
ferramentas manuais, Entulho,
vegetação,
Trânsito,
Fiação
exposta.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função e com faixas
refletivas.

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.

Agente Ergonômico /
Acidente

Leve

Moderado

Tipo de Trabalho

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

78,2

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

27,3ºC - Natural

Natural

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

REQUER
CUIDADOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

BIOLÓGICOS

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matérias- REQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
REQUER
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e CUIDADOS
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controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Lixeiro / Motosserrista
40 horas
Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Sede da secretaria de meio ambiente

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para realizar suas atividades diárias, sendo deslocado para frente de trabalho
conforme demanda.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Execução de serviços de limpeza pública. Coleta de lixo. Remoção de detritos e/ou entulhos
dos logradouros públicos em distribuição por equipes a fim de racionalização dos serviços.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
Nota: Realizam trabalhos permanentes com motosserra e intermitente com roçadeira
costal.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Radiação
ionizante

Agente Físico

Ruído contínuo

Fonte Geradora

Motosserra
Roçadeira costal.

/

Exposição ao Agente

Habitual
Permanentes

/

não Vibração de Mãos e
Braços.

Raios Solar

Motosserra
Roçadeira costal.

/

Intermitente

Habitual
Permanentes

/

Óculos de segurança incolor; Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar FPS-30.
Boné tipo árabe com protetor de nuca.
EPIs para atividade de Roçador:
Boné Roçador com tela facial ou capacete de segurança com kit
protetor facial tipo tela; abafador de ruído 22dB (NRRsf); Luvas
multitato; Perneira em couro; Calçado de segurança; Avental de
raspa;

EPI’s

EPIs para atividade de Motosserrista:
Capacete de segurança com kit protetor facial tipo tela; abafador de
ruído 22dB (NRRsf); Óculos de Segurança Incolor; Luvas
motosserrista; Jaqueta ou blusão motosserrista; Calça motosserrista;
Perneira em couro; Calçado de segurança com protetor de
metatarso.
Em anexo a este Laudo, consta os relatórios de dosimetrias de ruído
e avaliação de vibração realizadas.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hidrocarbonetos
saturados
(parafínicos
ou
naftênicos),
hidrocarbonetos e oxigenados, compostos de enxofre, compostos de
nitrogênio e compostos metálicos, todos eles em baixas
concentrações. Oriundos de óleo diesel e gasolina. ácido graxo de
cálcio, ou de lítio, aditivos de grafite coloidal oriundos de graxa
lubrificante.

Fonte Geradora

Abastecimento, Lubrificação da roçadeira costal e motosserra.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor;
Creme protetor para as mãos; Calçado de Segurança de couro
vaqueteado.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Varrição e Coleta de materiais descartáveis, Limpeza de Praças,
Ruas e Jardins.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional.

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES

Postural / Ergonômico

Acidentes, Batida contra, Cortes, Quedas,
Animais Peçonhentos (Sinantrópicos e
Silvestres),
Atropelamento,
Choque
elétrico.

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Perfuro Cortantes, Rampas, Escadas,
máquinas
e
ferramentas
manuais,
Entulho, vegetação, Trânsito, rede energia
elétrica.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função e com faixas
refletivas.

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.

Agente Ergonômico /
Acidente

Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

85,0

Para 480 minutos diários

Lavg [dB]: 85,19
Lavg [dB]: 102,04
Lavg [dB]: 97,68
Lavg [dB]: 99,68

Risco mínimo LEX <80dB(A)

SIM

NÍVEL 4

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

27,3ºC - Natural

Natural

L.T. LIMITE TOLERÁVEL
MEDIÇÃO NEN [dB(A)]
NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

TEMPERATURA
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DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

CRÍTICO

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.
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ERGONÔMICOS

ACIDENTES

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

CRÍTICO

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.

RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente;
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Motorista de Veículo Municipal / Coleta Seletiva
40 horas
Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Vias Públicas Municipais

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para a jornada de trabalho e execução de tarefas, sendo designado conforme a
frente de trabalho, dentro do município, trafegando com veículos pelas estradas e ruas do
Município.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Dirigir veículos em geral para o transporte de cargas ou coletivos de natureza normal ou
especializado; Orientar a disposição de cargas no veículo tomando os necessários cuidados
para a preservação das mesmas; Zelar pelo estado do veículo como: água, óleo, luz,
calibragem de pneumáticos, providenciando o abastecimento e reparo, se necessário; Executar
pequenos reparos, como troca de pneus, reaperto, lubrificação, etc.; Cumprir programas préestabelecidos para atendimento das ordens de serviços; Disponibilidade para exercer suas
funções em turnos alternados, bem como em sábados, domingos e feriados, esporadicamente
ou fixamente, conforme a necessidade da Prefeitura; Ter disponibilidade e capacitação para
viajar, como para a Capital do Estado e outras localidades; Ter habilitação específica em autos,
caminhões, ônibus em geral, etc.; Estar sujeito a participar de cursos de capacitação quando
necessário. Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados quando necessário.
Dirigir veículos de passeio, de carga e ônibus de passeio e escolar; Transportar pessoas e
mercadorias; Entregar e receber materiais e documentos; Abastecer o veículo sob sua
responsabilidade; Manter o veículo em condições de conservação e funcionamento, solicitando
conserto, abastecimento, lubrificação, limpeza e troca de peças; Atender as normas de
segurança e higiene do trabalho e cumprir obrigatoriamente o que determina a legislação de
transito; Auxiliar na carga e descarga pertinentes a suas entregas; Executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
Nota: Condutor do caminhão coleta Seletiva.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído contínuo

Fonte Geradora

Conversação de pessoas / Caminhão / Ônibus / Van / Carro /
Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Lixo Urbano

Exposição ao Agente

Habitual / Permanente

EPI’s

Luva Látex; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor; Calçado de
Segurança de couro vaqueteado.

Obs:

EPIs necessários ao realizar coleta de materiais que porventura
venha a cair ou atingir o motorista. Visto que o caminhão não possui
sistema de refrigeração de ar, o mesmo trafega com os vidros
abertos.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES

Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Acidentes, Perfuro Cortante, Batida
contra, Cortes, Atropelamento.

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Materiais descartados, Troca de Pneus,
Trânsito

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Cinto de segurança veicular, Uniforme adequado a função, com
faixas refletivas, Luvas de segurança pigmentada; Luvas de
segurança de Vaqueta; Óculos de segurança Fumê; Calçado de
Segurança de couro vaqueteado.

Obs:

Realizar Ginástica Laboral;
Curso direção defensiva.
Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

80,7

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

SIM

ACEITÁVEL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

25,3ºC - Natural

Natural / Artificial

TEMPERATURA
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DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.
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ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

REQUER
CUIDADOS

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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Diretoria de Comunicação
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Digitador
40 horas
Diretoria de Comunicação

Prefeitura Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Organizar a rotina de serviços e realizar a entrada e transmissão de dados, operando
teleimpressoras e microcomputadores; Registrar e transcrever informações, operando
máquinas de escrever e computadores; Atender necessidades dos munícipes e servidores
municipais; Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas
à sua especialidade e ambiente organizacional.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
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Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

188 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
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psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
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No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Gestor de Comunicação
40 horas
Diretoria de Comunicação

Setor de Comunicação da Prefeitura Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Supervisionar os serviços de áudio e vídeo e das Torres de Retransmissão de TV e Rádio.
Compreende também o planejamento, organização, direção e eventual execução de serviços
técnicos de diversas áreas de comunicação: 1) Jornalismo: registro de jornalista profissional no
Ministério do Trabalho MTB; - redação, condensação, titulação, interpretação, coordenação de
matéria a ser divulgada; entrevista escrita ou falada; arquivo, ilustração ou distribuição gráfica
de matéria a ser divulgada; coleta de notícias ou informações e seu preparo para divulgação;
organização e conservação de arquivo jornalístico e pesquisa dos respectivos dados para
elaboração de notícias; execução da distribuição gráfica de texto, fotografia ou ilustração de
caráter jornalístico, para fins de divulgação; execução de desenhos artísticos ou técnicos de
caráter jornalístico, pra fins de divulgação. 2) Comunicação Visual: desenvolvimento e criação
de projetos de mídia externa; outdoors de campanhas municipais; sinalização de ruas, através
de placas; sinalização de departamentos municipais, faixas de divulgação de campanhas e
projetos. 3) Comunicação de mídia: elaboração e criação de “spots” para rádios; comerciais de
campanhas municipais (IPTU, projetos culturais e turísticos, campanhas de saúde, entre
outros); apoio e produção jornalística para programas de televisão regionais e nacionais para
divulgação municipal. 4) Comunicação gráfica: elaboração e criação de “folders”, cartazes e
panfletos, para divulgação de projetos; desenvolvimento de publicidade gráfica; preparo e
tratamento de fotografias com experiência em Photoshop; diagramação e editoração de jornais
e revistas; “designer” gráfico com experiência em Corel Draw. conhecimento e experiência em
preparação de fotolito e impressão offset.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

580 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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Diretoria de Cultura
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Agente Administrativo
40 horas
Diretoria de Cultura

Biblioteca / Sede da Secretaria

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Executar trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das Leis e normas
administrativas; redigir expediente administrativo; proceder à aquisição, guarda e distribuição
de material. Examinar processos; redigir pareceres e informações; redigir expedientes
administrativos tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; revisar quanto ao aspecto
redacional, ordens de serviço, instruções, exposição 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 concorrência; efetuar ou
orientar o recebimento, conferência, armazenagem e conservação de materiais e outros
suprimentos, manter atualizados os registros de estoque; fazer ou orientar levantamentos
patrimoniais; eventualmente realizar trabalhos datilográficos; operar com terminais eletrônicos e
equipamentos de microfilmagem; executar tarefas afins.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

280 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

26,8ºC - Natural
22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos (feminino)
40 horas
Diretoria de Cultura

Biblioteca / Museu / Sede da Secretaria

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar serviços de limpeza e conservação nos diversos setores/departamentos onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir água e efetuar outras tarefas correlatas, Executar tarefas manuais
simples que exijam esforço físico moderado; Manter os móveis e utensílios de escritório ou
similares sempre limpos; Realizar serviços de limpeza e conservação em escolas/creches
municipais; Varrer as vias e logradouros públicos; Auxiliar na elaboração da merenda escolar
assim como ajudar a servir; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
hierárquico.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro Digital,
importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD - TGD-200;
Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR-2 da marca Criffer;
Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e calibrador de vazão MOD CR-4 da
marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca Criffer. E utilizado a metodologia de
Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura física e organizacional dos Setores, as
funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos Colaboradores/Servidores. Foram observadas,
quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Boné tipo árabe com protetor de nuca; Óculos de segurança incolor;
Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta; Luvas de Látex ou Nitrílica; Bota
de PVC; Calçado de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hipoclorito de Sódio 2,5% - Tensoativo Aniônico (Linear
Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio e Alquil éter sulfonato de sódio),
Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes,
Corantes - Enzimas: (Lipases e proteases); Alvejante (Perborato de
Sódio), Álcool 70%. Derivados de Materiais de Limpeza.

Fonte Geradora

Limpeza de Materiais e Equipamentos e das Dependências do Local
de Trabalho.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou PVA.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Limpeza das Dependências do Local de Trabalho, inclusive
Banheiros.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou PVA.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
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Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas.

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Perfuro Cortantes, Rampas,
Escadas, máquinas e
ferramentas manuais, Entulho,
vegetação, Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral

Obs:
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

71,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

450 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
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de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
REQUER
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e CUIDADOS
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controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos (masculino)
40 horas
Diretoria Administrativa

Prefeitura Municipal / Delegacia de Polícia

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir águas e tarefas correlatas; Carregar e descarregar móveis e
equipamentos em veículos; Executar tarefas manuais simples que exijam esforço físico, certos
conhecimentos e habilidades elementares; Efetuar a coleta de lixo domiciliar, comercial e
industrial; Varrer as vias e logradouros públicos; Recolher o lixo de mercado público e feiras
livres; Executar tarefas de limpeza em geral, inclusive com remoção de entulhos, carregar e
descarregar veículos de transporte de lixo; Limpar terrenos, limpar e conservar galerias,
esgotos e canais; Incinerar lixo; Efetuar demolição de construção irregulares e remover material
e sobras de construções jogados em vias públicas; Auxiliar na construção de andaimes,
palanques e outros; Executar tarefas braçais como: abrir valas, tapar buracos, capinar, roçar,
quebrar pedras, limpar ralos, auxiliar na pintura de sinalizações, auxiliar no plantio, adubagem
e poda, operar máquinas manuais e bater estacas, trabalhar com emulsão asfáltica, preparar
argamassa e concreto, executar limpeza de conservação e limpeza de cemitério, realizar
limpeza e conservação em dependências escolares; Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

Página 255

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hipoclorito de Sódio 2,5% - Tensoativo Aniônico (Linear
Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio e Alquil éter sulfonato de sódio),
Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes,
Corantes - Enzimas: (Lipases e proteases); Alvejante (Perborato de
Sódio), Álcool 70%. Derivados de Materiais de Limpeza

Fonte Geradora

Limpeza de Materiais e Equipamentos e das Dependências do Local
de Trabalho

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou PVA

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias

Fonte Geradora

Limpeza das Dependências do Local de Trabalho, inclusive
Banheiros

Exposição ao Agente

Eventual Ocasional

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou PVA

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral
Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

69,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

385 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e determinação
do número de trabalhadores expostos e, a caracterização
das atividades e do tipo de exposição. A avaliação
quantitativa (medições), utilizando equipamentos de
avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos trabalhadores
ou para comprovar o controle da exposição.
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QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
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conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Digitador
40 horas
Diretoria de Cultura

Acessa São Paulo (Cohab I e II)

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Organizar a rotina de serviços e realizar a entrada e transmissão de dados, operando
teleimpressoras e microcomputadores; Registrar e transcrever informações, operando
máquinas de escrever e computadores; Atender necessidades dos munícipes e servidores
municipais; Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas
à sua especialidade e ambiente organizacional.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9
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Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

350 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9
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psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9
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RECOMENDAÇÕES








Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente;
Observado muitos pontos de infiltração de água da chuva. Ressaltamos a importância
de uma manutenção efetiva no local afim de preservar a integridade físico do
trabalhador, bem como os bens materiais que lá estão lotados.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Encarregado de Biblioteca
40 horas
Diretoria de Cultura

Acessa São Paulo e Biblioteca do Distrito de Aparecida

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e
artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Manutenção e recepção de livros e periódicos; fazer inscrições de novos sócios; manter e
atualizar a ordem alfabética de fichário de inscrições; orientação aos usuários na consulta das
obras de referências e nos fichários da biblioteca; desenvolver a "hora do conto"; manter a
ordem no recinto da sala de estudos; orientar classes escolares; executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura Inadequada / Mobiliário inadequado

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável.

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9
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Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

61,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

450 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9
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doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

SEM
RISCOS

Página 268

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Oficial Administrativo
40 horas
Diretoria de Cultura

Biblioteca / Museu

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso em cerâmica com forro de PVC e laje, iluminação natural e
artificial, ventilação natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Prestar serviços de datilografia e digitação; Organizar e manter atualizados cadastros, arquivos e
outros instrumentos de controle administrativo; Distribuir e encaminhar documentos e
correspondências no setor de trabalho; Realizar levantamentos, análise de dados para pareceres e
informações em processos e outras rotinas relacionadas com atividades administrativas da
Prefeitura; Coletar, apurar, selecionar e calcular dados para elaboração de quadros estatísticos e
demonstrativos; Redigir correspondência interna e externa, minutar atos administrativos, por
demanda e orientação da chefia imediata; Executar serviços de secretaria como instrução de
processos e prestar atendimento ao público. Executar as atribuições que lhe foram cometidas pelo
Secretário da Unidade Escolar ou outro superior hierárquico; Participar das atividades da Unidade
Escolar/Departamento de Trabalho, sempre que solicitado pelo Diretor da Escola/superior
hierárquico; Atender com presteza e profissionalismo aos profissionais e alunos da Unidade Escolar
e às pessoas da comunidade em geral; Participar de planejamentos pedagógicos da Unidade
Escolar sempre que solicitado; Assessorar na execução dos serviços administrativos, de natureza
complexa para atender rotinas pré-estabelecidas ou eventuais na unidade, coordenar todos os
serviços administrativos e atividades de competência do titular da pasta; Examinar expedientes
submetidos à apreciação do titular da pasta, solicitando as diligências necessárias; Prestar
assessoramento técnico-administrativo e direto ao titular da pasta, auxiliando-o, no exercício das
atribuições que lhe são inerentes; Proceder a estudos e sugerir medidas, visando ao
aprimoramento das atividades do órgão; Redigir e providenciar a digitação da correspondência e
documentação inerente à unidade para dar cumprimento à rotina administrativa; Atendimento ao
expediente normal da unidade, bem como, a organização e manutenção da atualização do arquivo
da unidade, objetivando a manutenção da atualização do arquivo da unidade; Executar outras
tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

70,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

450 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
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controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Pedreiro
40 horas
Diretoria de Cultura

Biblioteca / Museu / Sede da Secretaria

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para a jornada de trabalho, sendo designado conforme a frente de trabalho
dentro da secretaria que está lotado.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Organizar e preparar o local de trabalho, especificando e calculando os materiais a serem
utilizados na obra. Selecionar as ferramentas e os equipamentos. Selecionar os equipamentos
de segurança e usá-los adequadamente. Construir as fundações: construir gabaritos para
locação da obra, cavar local para as sapatas, providenciar as fôrmas para as fundações,
preparar o concreto e aplicá-lo nas fundações; Construir as estruturas de alvenaria: esquadrejar
as alvenarias, preparar argamassa para assentamento, aprumar, nivelar e alinhar as alvenarias,
assentar os tijolos, blocos e elementos vazados, concretar pilares e lajes. Aplicar revestimentos
e contra pisos. Executar trabalhos de alvenaria, reboque e acabamento. Fazer assentamento
de marcos de portas, janelas e cerâmicas; Executar serviços de pedreiro em geral. Executar
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente / Ruído
contínuo.

Radiação não ionizante.

Fonte Geradora

Conversação de pessoas. /
Operação com máquinas
manuais / Betoneira.

Raios Solares.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional.

Intermitente

EPI’s

Óculos de segurança incolor; Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta;
Luvas de Látex ou Nitrílica; Protetor auricular tipo plug ou tipo
concha; Bota de PVC; Calçado de Segurança de couro vaqueteado;
Filtro Solar.
Alguns EPIs descritos acima, só serão obrigatórios quando for fazer
o uso de determinados equipamentos, exemplo: Maquita / Disco de
corte.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Fonte Geradora

Hidróxido de cálcio, Hidróxido de magnésio, Carbonato de cálcio,
Óxido de cálcio – Silicato tricálcico, Silicato dicálcico, Ferro-aluminato
de cálcio, Sulfato de cálcio, Aluminato tricálcico, Carbonato de cálcio,
Óxido de magnésio, Óxido de cálcio – Quartzo, Feldspato, Mica,
Zircão, Magnetita, Ilmenita, Mônazita, Cassiterita - Derivados de
Materiais de Construção Civil.
Argamassa; Concreto; massa para assentar tijolos.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor; Calçado de
Segurança de couro vaqueteado.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente Nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas em altura.

Postura Inadequada.

Perfuro Cortantes, Rampas,
Escadas, máquinas e
ferramentas manuais, Entulho,
vegetação, Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Óculos de Proteção, Calçado de Segurança, Luva de Raspa,
Capacete de Segurança.

Fonte Geradora

Realizar Ginástica Laboral
Obs:
Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

85,0

Para 480 minutos diários

80,6 LAVG

Risco mínimo LEX <80dB(A)

SIM

ACEITÁVEL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

26,9ºC - Natural

Natural

L.T. LIMITE TOLERÁVEL
MEDIÇÃO NEN [dB(A)]
NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

TEMPERATURA
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DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
REQUER
identificação, a determinação e localização das possíveis
CUIDADOS
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
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ERGONÔMICOS

ACIDENTES

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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Diretoria de Educação
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Atendente de Pré-Escola
40 horas
Diretoria de Educação

EMEI D. Leonor Mendes de Barros

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e
artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Executar atividades diárias de recreação com crianças e trabalhos educacionais de artes
diversas; Responsabilizar-se pelos alunos durante o deslocamento dos mesmos por meio de
transporte escolar; Cuidar ou auxiliar as crianças na higiene pessoal; Auxiliar a criança na
alimentação; Servir refeições e auxiliar as crianças menores a se alimentarem; Auxiliar a
criança a desenvolver a coordenação motora, observar a saúde e o bem-estar das crianças,
prestar primeiros socorros, cientificando o superior imediato da ocorrência; Orientar os pais
quanto à higiene infantil, comunicando-lhes os acontecimentos do dia; levar ao conhecimento
do chefe imediato qualquer incidente ou dificuldade ocorrida; Vigiar e manter a disciplina das
crianças sob sua responsabilidade, confiando-as aos cuidados de seu substituto ou
responsável, quando se afastar ou ao final do período de atendimento; Apurar a frequência
diária e mensal dos menores; Arrumar salas para descanso das crianças, participar de
reuniões em grupo; Contatar pais ou responsáveis pelos alunos quando necessário;
Desenvolver atividades socioeducativas, de recreação e de lazer; Participar de programas e
atividades realizadas pela área social relacionadas com o bem estar da clientela atendida;
Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior.
Zelar e orientar quanto ao bom relacionamento com os demais setores, a fim de melhor
atender aos munícipes. Transmitir subsídios e prestar apoio na execução das atividades
inerentes à sua competência, supervisionar a frequência e as escalas de férias, trabalho,
plantões, compensações, etc., a fim de promover o bom andamento dos trabalhos da
administração. Pronunciar-se sobre os assuntos encaminhados à sua apreciação correlatas ao
cargo, quando requeridas por sua chefia imediata.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

71,5

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

580 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

24,8ºC - Natural

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e determinação
do número de trabalhadores expostos e, a caracterização
das atividades e do tipo de exposição. A avaliação
quantitativa (medições), utilizando equipamentos de
avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos trabalhadores
ou para comprovar o controle da exposição.
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QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matérias-primas
e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá ter como
objetivo principal criar e manter condições de trabalho de
forma que não prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que
sejam as mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de doenças
profissionais e aumentando o bem-estar psicossocial e
simultaneamente a produtividade e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
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MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos (feminino) / Administrativo
40 horas
Diretoria de Educação

Escolas Municipais Urbanas e Rurais / Creches Municipais /
Diretoria de Educação.

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Ambiente construído em alvenaria, cobertura em telhas Eternit, o forro laje, o piso é em
cerâmica, possui iluminação artificial e natural, a ventilação é natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar serviços de limpeza e conservação nos diversos setores/departamentos onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir água e efetuar outras tarefas correlatas, Executar tarefas manuais
simples que exijam esforço físico moderado; Manter os móveis e utensílios de escritório ou
similares sempre limpos; Realizar serviços de limpeza e conservação em escolas/creches
municipais; Varrer as vias e logradouros públicos; Auxiliar na elaboração da merenda escolar
assim como ajudar a servir; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
hierárquico.

Nota: Realiza trabalhos administrativos.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Acidentes,
Quedas.

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Perfuro Cortantes, Rampas, Escadas,
manuseio de ferramentas manuais.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Leve

Tipo de Trabalho

Batida

contra,

Moderado

Cortes,

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

72,5

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

540 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

26,5ºC - Natural

Natural

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
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trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

REQUER
CUIDADOS

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o

REQUER
CUIDADOS
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problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos (feminino) / Merendeira
40 horas
Diretoria de Educação

Escolas Municipais Urbanas e Rurais

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Ambiente construído em alvenaria, cobertura em telhas Eternit, o forro laje, o piso é em
cerâmica, possui iluminação artificial e natural, a ventilação é natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar serviços de limpeza e conservação nos diversos setores/departamentos onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir água e efetuar outras tarefas correlatas, Executar tarefas manuais
simples que exijam esforço físico moderado; Manter os móveis e utensílios de escritório ou
similares sempre limpos; Realizar serviços de limpeza e conservação em escolas/creches
municipais; Varrer as vias e logradouros públicos; Auxiliar na elaboração da merenda escolar
assim como ajudar a servir; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
hierárquico.
Nota: Realiza atividades de Merendeira.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Calor

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Forno / Fogões

Exposição ao Agente

Eventual

Eventual / Ocasional

EPI’s

Luvas de isolamento térmico.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hipoclorito de Sódio 2,5% - Tensoativo Aniônico (Linear
Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio e Alquil éter sulfonato de sódio),
Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes,
Corantes - Enzimas: (Lipases e proteases); Alvejante (Perborato de
Sódio), Álcool 70%. Derivados de Materiais de Limpeza

Fonte Geradora

Limpeza de Materiais e Equipamentos e das Dependências do Local
de Trabalho.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou PVA.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas.

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Perfuro Cortantes, Rampas,
Escadas, manuseio de
ferramentas manuais.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve

Moderado

Tipo de Trabalho

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

72,5

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

540 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

25,5ºC - IBUTG

Natural

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS

REQUER
FOI identificada a exposição ao Calor.
CUIDADOS
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
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caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos (feminino)
40 horas
Diretoria de Educação

Escolas Municipais Urbanas e Rurais / Creches Municipais /
Diretoria de Educação

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Ambiente construído em alvenaria, cobertura em telhas Eternit, o forro laje, o piso é em
cerâmica, possui iluminação artificial e natural, a ventilação é natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar serviços de limpeza e conservação nos diversos setores/departamentos onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir água e efetuar outras tarefas correlatas, Executar tarefas manuais
simples que exijam esforço físico moderado; Manter os móveis e utensílios de escritório ou
similares sempre limpos; Realizar serviços de limpeza e conservação em escolas/creches
municipais; Varrer as vias e logradouros públicos; Auxiliar na elaboração da merenda escolar
assim como ajudar a servir; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hipoclorito de Sódio 2,5% - Tensoativo Aniônico (Linear
Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio e Alquil éter sulfonato de sódio),
Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes,
Corantes - Enzimas: (Lipases e proteases); Alvejante (Perborato de
Sódio), Álcool 70%. Derivados de Materiais de Limpeza

Fonte Geradora

Limpeza de Materiais e Equipamentos e das Dependências do Local
de Trabalho.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou PVA.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Limpeza das Dependências do Local de Trabalho, inclusive
Banheiros.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou PVA.

Obs:

Atividade NÃO se equipara a higienização de instalações sanitárias
de uso público ou coletivo de grande circulação, conforme preconiza
a Súmula 448.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas.

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Perfuro Cortantes, Rampas,
Escadas, manuseio de
ferramentas manuais.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral

Obs:

Leve

Moderado

Tipo de Trabalho

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

72,5

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

540 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

26,5ºC - Natural

Natural

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
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avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos (masculino)
40 horas
Diretoria de Educação

Merenda Escolar / Diretoria da Educação / EMEI / EMEF

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir águas e tarefas correlatas; Carregar e descarregar móveis e
equipamentos em veículos; Executar tarefas manuais simples que exijam esforço físico, certos
conhecimentos e habilidades elementares; Efetuar a coleta de lixo domiciliar, comercial e
industrial; Varrer as vias e logradouros públicos; Recolher o lixo de mercado público e feiras
livres; Executar tarefas de limpeza em geral, inclusive com remoção de entulhos, carregar e
descarregar veículos de transporte de lixo; Limpar terrenos, limpar e conservar galerias,
esgotos e canais; Incinerar lixo; Efetuar demolição de construção irregulares e remover material
e sobras de construções jogados em vias públicas; Auxiliar na construção de andaimes,
palanques e outros; Executar tarefas braçais como: abrir valas, tapar buracos, capinar, roçar,
quebrar pedras, limpar ralos, auxiliar na pintura de sinalizações, auxiliar no plantio, adubagem
e poda, operar máquinas manuais e bater estacas, trabalhar com emulsão asfáltica, preparar
argamassa e concreto, executar limpeza de conservação e limpeza de cemitério, realizar
limpeza e conservação em dependências escolares; Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Radiação não ionizante

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Raios Solar

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional.

Eventual / Ocasional

EPI’s

Óculos de segurança incolor; Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar FPS-30.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de exposição

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de exposição

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas, Animais Peçonhentos
(Sinantrópicos
e
Silvestres),
Atropelamento, Choque elétrico.

Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Fonte Geradora

Perfuro
Cortantes,
Rampas,
Postura Inadequada. / Transporte Escadas,
máquinas
e
e carregamento manual de peso ferramentas manuais, Entulho,
(caixas de alimentos).
vegetação, Trânsito, Trabalho em
Altura (acesso em telhados).

Exposição ao Agente

Intermitente.

EPI’s

Cinto de Segurança para trabalhos em altura.

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Realizar treinamento NR-35 para os Servidores que realizam
trabalhos em altura.

Intermitente.

Leve

Moderado

Tipo de Trabalho

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

71,8

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

27,3ºC - Natural

Natural / Artificial

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

REQUER
CUIDADOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Berçarista
40 horas
Diretoria de Educação

EMEFEI IDA I LUIZETTO

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e
artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Executar tarefas nos berçários da Creche Municipal, inerentes à função; realizar todas as
funções e tarefas determinadas pelo superior. Preparar o berçário de creches Municipais;
cuidar das crianças a seu cargo, zelando-as a contendo; efetuar limpeza e arrumação do
material utilizado, deixando-os em perfeitas condições de uso; ajudar a abrir e fechar a creche;
responsabilizar-se por todo o material utilizado na creche; executar tarefas correlatas, a critério
do Chefe Imediato; zelar pela desinfecção do local.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Fungos, Microrganismos e Bactérias

Fonte Geradora

Troca de Fraldas, Limpeza e Higienização das crianças

Exposição ao Agente

Eventual Ocasional

EPI’s

Luvas de Látex (descartável)

Obs:

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

Página 307

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral

Obs:

Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

75,2

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

590 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

23,7ºC - Natural

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
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avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Coordenador Pedagógico
40 horas
Diretoria de Educação

EMEI / EMEF / EMEFEI

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso em cerâmica com forro de PVC e laje, iluminação natural e
artificial, ventilação natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Orientar o trabalho dos professores na elaboração, execução e avaliação dos planos de
curso/aulas, com foco na sua adequação à Proposta Pedagógica da escola e ao Currículo
Escolar; acompanhar e avaliar os resultados de atividades pedagógicas, em conjunto com os
professores; analisar o desempenho dos alunos com dificuldades de aprendizagem,
redefinindo estratégias, junto com os professores; recomendar mudanças na forma de ensinar
do professor para fortalecer suas habilidades em sala de aula, estabelecendo uma relação de
ajuda ao professor; Identificar necessidades de treinamento para o corpo docente e sugere à
Direção a participação em programas de desenvolvimento profissional; orientar o professor na
compreensão da dinâmica interpessoal e de grupos na sala de aula e seus efeitos na
aprendizagem e no comportamento do aluno; ajudar o professor a explorar as potencialidades
didáticas dos projetos em relação aos objetivos de ensino; conhecer a função e os
instrumentos de avaliação, envolvendo diagnósticos de desempenho de professores e de
aprendizagem de alunos; planejar, coordenar e acompanhar as AC – Atividades
Complementares; adequar a prática da escola às abordagens metodológicas sugeridas nos
Parâmetros Curriculares Nacionais para o processo de ensino-aprendizagem; orientar os
professores na seleção e implementação de métodos e no desenvolvimento de atividades que
integrem as dimensões cognitivas, físicas e sociais do aluno; estimular os professores a
adotarem estratégias metodológicas diversificadas de ensino que mobilizem menos a memória
e mais o raciocínio e outras competências cognitivas; acompanhar a aplicação de métodos e
instrumentos de avaliação, bem como a análise dos resultados alcançados; planejar atividades
pedagógicas como palestras, encontros e seminários, projetados para promover o
desenvolvimento intelectual, social e físico dos estudantes; ajudar o professor no
desenvolvimento de sua autoestima, do autoconceito e da motivação para ensinar como um
processo contínuo; estimular o aperfeiçoamento do corpo docente através de estudos sobre
novos métodos, procedimentos em sala de aula, materiais instrucionais e recursos de ensino;
estimular e orientar o professor na realização de autoavaliação e avaliações bilaterais com os
seus alunos; incentivar e orientar os docentes na utilização intensiva e adequada dos materiais
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didáticos e de recursos tecnológicos disponíveis, tais como TV escola, internet, etc.; orientar a
seleção e estimular a produção de materiais didático-pedagógicos pelos professores e
promover ações para ampliar esse acervo; acompanhar o processo de implantação das
diretrizes oficiais relativas à avaliação de aprendizagem e aos currículos; planeja e organiza as
atividades do professorado, junto com a Direção, determinando horários, carga horária,
distribuindo turmas e cada docente e programando outras atividades; encaminha à Direção, os
casos de alunos com necessidades especiais que requerem recursos não disponíveis pela
escola; promove ações, em articulação com a Direção, que estimulem a utilização dos espaços
físicos da escola e dos recursos disponíveis como bibliotecas, salas de leitura, televisão,
laboratórios, informática e outros; sugerir à Direção a compra e/ou recuperação de materiais
instrucionais, equipamentos e recursos audiovisuais necessários à prática pedagógica eficaz;
propor à Direção a infraestrutura necessária para a escola, a fim de atender alunos com
necessidades especiais; analisar relatórios, prontuários, fichas cumulativas, conceitos emitidos
sobre os alunos, índices de reprovações e demais elementos ao seu alcance, criando e
divulgando relatórios, gráficos e tabelas de resultados das turmas; coordenar o Conselho de
Classe, numa perspectiva inovadora de instância avaliativa do desempenho dos alunos,
voltada para o melhor aproveitamento de seu talento e do seu sucesso escolar; coletar
informações, analisar e interpretar dados utilizando conhecimentos de estatísticas descritiva
(média aritmética, desvio padrão, percentuais e tabelas) para análise de índices de
desempenho da escola como: aprovação, reprovação, frequência, etc.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
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Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente Nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente Nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura Inadequada / Mobiliário inadequado

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.

Tipo de Trabalho

Leve

Moderado

Pesado

X
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AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

78,9

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

580 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

26,5ºC - Natural

Natural

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
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BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
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RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Diretor de Escola
40 horas
Diretoria de Educação

EMEI / Escolas Municipais

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso em cerâmica com forro de PVC e laje, iluminação natural e
artificial, ventilação natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Desenvolver, executar e responsabilizar-se pelas atividades pedagógicas e administrativas das
escolas, em conjunto com a coletividade escolar e a Diretoria Municipal da Educação;
Coordenar a elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola em conjunto com a equipe
escolar; Elaborar o Plano Gestor em consonância com o Projeto Político Pedagógico da
Escola; Providenciar as condições para que o Plano Escolar seja efetivamente realizado;
Participar, estimulando, criando condições e colaborando com as ações pedagógicas
desenvolvidas pelo coletivo escolar, com vistas à promoção do desenvolvimento do educando
por meio do incremento do processo ensino-aprendizagem; Organizar, divulgar e discutir com a
equipe escolar e o Conselho de Escola a legislação escolar, os materiais produzidos pela
Diretoria Municipal da Educação e seus departamentos e as publicações oficiais da área em
questão; Zelar pela conservação do patrimônio escolar e administrar as condições materiais
necessárias para o adequado funcionamento da escola, tais como: transporte escolar, controle
de acesso, limpeza, custeio e repasse dos recursos financeiros do Governo Federal direto à
escola; atuar como elemento integrador das atividades pedagógicas e administrativas, com
vistas a dar organicidade às ações empreendidas da escola; Atuar como elemento integrador
da comunidade escolar, promovendo a colaboração, solidariedade e articulação entre as
atividades desenvolvidas na escola;
Responsabilizar-se pela utilização, exatidão,
sistematização e fluxo dos dados necessários ao planejamento escolar; Elaborar relatório
sobre as atividades desenvolvidas pela escola; Assegurar o cumprimento da legislação em
vigor, bem como dos regulamentos, diretrizes e normas emanadas da administração superior;
Responsabilizar-se pelo controle e registro da produção escolar; Organizar e coordenar
reuniões pedagógicas e administrativas; Organizar e coordenar ações referentes à Associação
de Pais e Mestres, Conselho de Escola, reuniões pedagógicas e administrativas; Coordenar a
manutenção de registros necessários e demonstração das disponibilidades dos estoques da
merenda escolar; Promover medidas administrativas necessárias à conservação e preservação
dos bens patrimoniais; Controlar e manter registros dos cargos e funções da unidade escolar,
vagos e providos; Organizar e manter atualizados prontuários de documentos de alunos,
procedendo ao registro e escrituração relativos à vida escolar, especialmente no que se refere
à matrícula, frequência e histórico escolar; expedir certificados de conclusão de ciclos e/ou
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séries e de cursos e outros documentos relativos à vida escolar dos alunos; Preparar e afixar,
em locais próprios, quadros de horários de aulas e controlar o cumprimento de carga horária
anual; anter registros de levantamento de dados estatísticos e informações educacionais;
Receber, registrar, distribuir e expedir correspondência, processos e papéis em geral que
tramitem na escola, organizando e mantendo o protocolo e o arquivo escolar; registrar e
controlar a frequência do pessoal docente, técnico e administrativo da escola; Preparar escala
de férias anuais dos servidores em exercício na escola; Requisitar, receber e controlar o
material de consumo; Auxiliar a Associação de Pais e Mestres a organizar e encaminhar aos
órgãos internos da Diretoria Municipal da Educação os documentos de prestação de contas
das despesas referentes ao programa de Recursos Escolares do Governo Federal; Manter
registros do material permanente recebido pela escola e do que for dado ou cedido, bem como
elaborar inventário anual dos bens patrimoniais; Organizar e manter atualizados textos de leis,
decretos, regulamentos, resoluções, circulares e comunicados de interesse da escola; Atender
aos servidores da escola e aos alunos, prestando-lhes esclarecimentos relativos à escrituração
e legislação; Atender pessoas que tenham assuntos a tratar na escola; Zelar pela segurança
dos alunos matriculados na Unidade Escolar e colaborar para que a entrada e saída dos alunos
se deem disciplinadamente; Incentivar a frequência dos alunos, acionando medidas que possa
minimizar a evasão escolar e levar à recuperação os alunos de menor rendimento. Executar
tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente Nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente Nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura Inadequada / Mobiliário inadequado

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
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AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

78,9

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

580 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

26,5ºC - Natural

Natural

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
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BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
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RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Guarda de Patrimônio Escolar
40 horas
Diretoria de Educação

EMEFEI Prof. Geraldo Pascon

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Realizam suas atividades nas Escolas Municipais, não tem local fixo para execução de suas
atividades laborais, mas os ambientes que ficam, são predominantemente em alvenaria, boa
ventilação e boa luminosidade, combatíveis com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Exercer a vigilância interna e externa, inspecionando as dependências de seu local de trabalho,
controlando a movimentação de pessoas, veículos e materiais, constatando irregularidades, e
tomando as providências necessárias para assegurar a ordem e a segurança nos locais e
áreas sob sua responsabilidade; orientar pessoas que eventualmente circulem em locais
inadequados; trabalhar em regime de turnos e escala de rodízios e revezamento, atendendo as
escalas previamente definidas, para manter a segurança das dependências e patrimônios da
instituição; percorrer sistematicamente e inspecionar seus locais de trabalho, evitando
incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; fazer manutenção
simples de seus locais de trabalho; executar tratamento e descarte de resíduos do seu local de
trabalho; fiscalizar as entradas e saídas dos edifícios e estacionamentos, tomando as
providências necessárias para quaisquer fatos anormais verificados; informar o superior ou
outra autoridade sobre a ocorrência de fatos anormais; atender ao público orientando e
encaminhando aos locais solicitados; manter-se em seu posto de serviço até sua rendição;
zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e
materiais utilizados; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de
seu superior.
Nota: Não se confunda atividade de Vigia com a de Vigilante conforme PORTARIA
No. 387/2006 - DG/DPF.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente Nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente Nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura Inadequada. / Longo período em pé.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função e com faixas
refletivas.
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve
Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

72,5

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

N/A

-

Natural

-

N/A

-

26,4ºC - Natural

Natural

ILUMINAÇÃO DIA
ILUMINAÇÃO NOITE
TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
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avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

Página 326

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES








Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente;
O vigia não exercer a atribuições e atividades qual mantêm contato com os riscos
descritos na NR 16 e seus anexos.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Inspetor de Alunos
40 horas
Diretoria de Educação

EMEI / Setor de Transportes / EMEFEI / EMEF / Escolas
municipais / Creches municipais.

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso em cerâmica com laje, iluminação natural e artificial, ventilação
natura e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Acompanhar os alunos na entrada e saída, zelando pela boa conduta e convivência
harmoniosa, tanto no estabelecimento como nas imediações; Orientar os alunos nos casos de
desobediências, levando ao conhecimento da direção os casos de infração às normas
disciplinares; Atender os professores nas solicitações do material escolar e sobre fatos
disciplinares ou de assistência a alunos; Encaminhar à direção os alunos que chegam
atrasados, bem como não permitir a saída de alunos do estabelecimento, antes de fim dos
trabalhos escolares, sem a necessária autorização; Cuidar da segurança das crianças,
procurando evitar acidentes e socorrendo-as caso haja necessidade; Auxiliar nos trabalhos
curriculares e extracurriculares da Escola; Dar conhecimento à direção de eventos ou situações
que possam ser caracterizados como estranhos ao cotidiano escolar; Participar das atividades
de elaboração, implementação e avaliação do projeto político pedagógico da escola; Fiscalizar
e coibir sem violência o uso de drogas e armas no ambiente escolar; Executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Protetor auricular tipo Plug ou tipo Concha.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias

Fonte Geradora

Contato com pessoas. Propagação pelo Ar

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas.

Fonte Geradora

Postura inadequada

Rampas, Escadas.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente.

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

85,0

Para 480 minutos diários

86,61 LAVG

Risco mínimo LEX <80dB(A)

SIM

INACEITÁVEL

580 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

25,7ºC - Natural

Natural

L.T. LIMITE TOLERÁVEL
MEDIÇÃO NEN [dB(A)]
NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]
LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS

REQUER
NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
CUIDADOS
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
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avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente;
 Art. 191- CLT: A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá: (Redação
dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977):
I - com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites
de tolerância; (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977);
II - com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que
diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. (Incluído pela Lei nº
6.514, de 22.12.1977).
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel
Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Lixeiro / Zelador
40 horas
Diretoria de Educação

EMEI MARIA JOSE MORENO DAGINA

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Local predominantemente em alvenaria, possui forro/Laje, boa iluminação e boa ventilação,
ambiente compatível para execução das atividades laborais dos servidores.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Execução de serviços de limpeza pública. Coleta de lixo. Remoção de detritos e/ou entulhos
dos logradouros públicos em distribuição por equipes a fim de racionalização dos serviços.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
Nota: Realiza pequenos reparos no ambiente, cuida e zela pelas instalações do próprio
público.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Radiação não ionizante

Fonte Geradora

Conversação de pessoas /
Ferramentas Manuais

Raios Solar

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

Eventual / Ocasional

EPI’s

Óculos de segurança incolor; Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar FPS-30.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Postural / Ergonômico

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas, Animais Peçonhentos
(Sinantrópicos e Silvestres).

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

Perfuro
Cortantes,
Rampas,
Escadas,
máquinas
e
ferramentas manuais, Entulho,
vegetação, forro, cobertura.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Agente Ergonômico /
Acidente

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
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AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

73,5

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

27,2ºC - Natural

Natural

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
REQUER
identificação, a determinação e localização das possíveis
CUIDADOS
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
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BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
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RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Merendeira
40 horas
Diretoria de Educação

Escolas Municipais Urbanas e Rurais / Creche Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso em cerâmica com laje, iluminação natural e artificial, ventilação
natural.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Receber e armazenar adequadamente os gêneros alimentícios. Preparar e servir as refeições,
segundo as normas e as orientações específicas do setor competente da Diretoria Municipal da
Educação. Aplicar os princípios básicos de limpeza, higiene e aproveitamento de alimentos.
Organizar e controlar e depósito de materiais e gêneros alimentícios, verificando estoque e
estado de conservação. Lavar, enxugar e guardar utensílios. Zelar pela guarda e conservação
dos equipamentos e materiais utilizados. Participar dos planejamentos das atividades da
Unidade Escolar sempre que solicitado pelo Diretor da escola. Coordenar todas as atividades
da Cozinha. Orientar e supervisionar tarefas dos auxiliares de cozinha. Fazer levantamento das
necessidades da cozinha, opinando sobre compras, confecções de cardápios. Orientar a
conservação e limpeza dos equipamentos. Executar outras tarefas correlatas determinadas
pelo superior hierárquico.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Calor

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Forno / Fogões

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

Eventual / Ocasional

EPI’s

Luvas de isolamento térmico

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hipoclorito de Sódio 2,5% - Tensoativo Aniônico (Linear
Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio e Alquil éter sulfonato de sódio),
Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes,
Corantes - Enzimas: (Lipases e proteases); Alvejante (Perborato de
Sódio), Álcool 70%. Derivados de Materiais de Limpeza

Fonte Geradora

Limpeza de Materiais e Equipamentos e das Dependências do Local
de Trabalho.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou PVA.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado.

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas.

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Perfuro Cortantes, Rampas,
Escadas, manuseio de
ferramentas manuais.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve

Moderado

Tipo de Trabalho

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

72,5

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

540 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

25,5ºC - IBUTG

Natural

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS

REQUER
FOI identificada a exposição ao Calor.
CUIDADOS
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
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avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Monitor de Alunos
40 horas
Diretoria de Educação

EMEI / Setor de Transportes / EMEFEI / EMEF / Escolas
municipais / Creches municipais.

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso em cerâmica com laje, iluminação natural e artificial, ventilação
natura e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Executar atividades diárias de recreação com crianças e trabalhos educacionais de artes
diversas; Responsabilizar-se pelos alunos durante o deslocamento dos mesmos por meio de
transporte escolar; Cuidar ou auxiliar as crianças na higiene pessoal; Auxiliar a criança na
alimentação; Servir refeições e auxiliar as crianças menores a se alimentarem; Auxiliar a
criança a desenvolver a coordenação motora, observar a saúde e o bem-estar das crianças,
prestar primeiros socorros, cientificando o superior imediato da ocorrência; Orientar os pais
quanto à higiene infantil, comunicando-lhes os acontecimentos do dia; levar ao conhecimento
do chefe imediato qualquer incidente ou dificuldade ocorrida; Vigiar e manter a disciplina das
crianças sob sua responsabilidade, confiando-as aos cuidados de seu substituto ou
responsável, quando se afastar ou ao final do período de atendimento; Apurar a frequência
diária e mensal dos menores; Arrumar salas para descanso das crianças, participar de
reuniões em grupo; Contatar pais ou responsáveis pelos alunos quando necessário;
Desenvolver atividades socioeducativas, de recreação e de lazer; Participar de programas e
atividades realizadas pela área social relacionadas com o bem estar da clientela atendida;
Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias

Fonte Geradora

Contato com pessoas. Propagação pelo Ar

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas.

Fonte Geradora

Postura inadequada

Rampas, Escadas.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente.

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

85,0

Para 480 minutos diários

71,42 LAVG

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÃO

NORMAL

580 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

25,7ºC - Natural

Natural

L.T. LIMITE TOLERÁVEL
MEDIÇÃO NEN [dB(A)]
NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]
LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
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avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel
Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Motorista de Veículo Municipal / Transporte Escolar
40 horas
Diretoria de Educação

Vias Públicas Municipais

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para a jornada de trabalho e execução de tarefas, sendo designado conforme a
frente de trabalho, dentro do município, trafegando com veículos pelas estradas e ruas do
Município.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Dirigir veículos em geral para o transporte de cargas ou coletivos de natureza normal ou
especializado; Orientar a disposição de cargas no veículo tomando os necessários cuidados
para a preservação das mesmas; Zelar pelo estado do veículo como: água, óleo, luz,
calibragem de pneumáticos, providenciando o abastecimento e reparo, se necessário; Executar
pequenos reparos, como troca de pneus, reaperto, lubrificação, etc.; Cumprir programas préestabelecidos para atendimento das ordens de serviços; Disponibilidade para exercer suas
funções em turnos alternados, bem como em sábados, domingos e feriados, esporadicamente
ou fixamente, conforme a necessidade da Prefeitura; Ter disponibilidade e capacitação para
viajar, como para a Capital do Estado e outras localidades; Ter habilitação específica em autos,
caminhões, ônibus em geral, etc.; Estar sujeito a participar de cursos de capacitação quando
necessário. Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados quando necessário.
Dirigir veículos de passeio, de carga e ônibus de passeio e escolar; Transportar pessoas e
mercadorias; Entregar e receber materiais e documentos; Abastecer o veículo sob sua
responsabilidade; Manter o veículo em condições de conservação e funcionamento, solicitando
conserto, abastecimento, lubrificação, limpeza e troca de peças; Atender as normas de
segurança e higiene do trabalho e cumprir obrigatoriamente o que determina a legislação de
transito; Auxiliar na carga e descarga pertinentes a suas entregas; Executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior hierárquico.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído contínuo

Fonte Geradora

Conversação de pessoas / Ônibus / Van / Carro / Trânsito.

Exposição ao Agente

Eventual / Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Atropelamento.

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Troca de Pneus, Trânsito

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Cinto de segurança veicular, Luvas de segurança pigmentada; Luvas
de segurança de Vaqueta; Óculos de segurança Fumê; Calçado de
Segurança de couro vaqueteado.
Realizar Ginástica Laboral.
Curso direção defensiva.
Curso condutor transporte coletivo.

Obs:

Leve
Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

85,0

Para 480 minutos diários

71,42 LAVG

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

N/A

-

Natural

-

N/A

-

27,6ºC - Natural

Natural

L.T. LIMITE TOLERÁVEL
MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

ILUMINAÇÃO DIA
ILUMINAÇÃO NOITE
TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
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caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel
Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Motorista de Veículo Municipal / Veículo Leve
40 horas
Diretoria de Educação

Vias Públicas Municipais

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para a jornada de trabalho e execução de tarefas, sendo designado conforme a
frente de trabalho, dentro do município, trafegando com veículos pelas estradas e ruas do
Município.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Dirigir veículos em geral para o transporte de cargas ou coletivos de natureza normal ou
especializado; Orientar a disposição de cargas no veículo tomando os necessários cuidados
para a preservação das mesmas; Zelar pelo estado do veículo como: água, óleo, luz,
calibragem de pneumáticos, providenciando o abastecimento e reparo, se necessário; Executar
pequenos reparos, como troca de pneus, reaperto, lubrificação, etc.; Cumprir programas préestabelecidos para atendimento das ordens de serviços; Disponibilidade para exercer suas
funções em turnos alternados, bem como em sábados, domingos e feriados, esporadicamente
ou fixamente, conforme a necessidade da Prefeitura; Ter disponibilidade e capacitação para
viajar, como para a Capital do Estado e outras localidades; Ter habilitação específica em autos,
caminhões, ônibus em geral, etc.; Estar sujeito a participar de cursos de capacitação quando
necessário. Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados quando necessário.
Dirigir veículos de passeio, de carga e ônibus de passeio e escolar; Transportar pessoas e
mercadorias; Entregar e receber materiais e documentos; Abastecer o veículo sob sua
responsabilidade; Manter o veículo em condições de conservação e funcionamento, solicitando
conserto, abastecimento, lubrificação, limpeza e troca de peças; Atender as normas de
segurança e higiene do trabalho e cumprir obrigatoriamente o que determina a legislação de
transito; Auxiliar na carga e descarga pertinentes a suas entregas; Executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior hierárquico.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído contínuo

Fonte Geradora

Conversação de pessoas / Carro / Trânsito.

Exposição ao Agente

Eventual / Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Atropelamento.

Fonte Geradora

Postura Inadequada /
Carregamento e Transporte
manual de peso (abaixo de
20Kg).

Troca de Pneus, Trânsito

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Cinto de segurança veicular. Luvas de segurança pigmentada; Luvas
de segurança de Vaqueta; Óculos de segurança Fumê; Calçado de
Segurança de couro vaqueteado.

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Curso direção defensiva.
Realizar o levantamento e transporte manual de peso corretamente.
Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

85,0

Para 480 minutos diários

71,42 LAVG

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

N/A

-

Natural

-

N/A

-

27,6ºC - Natural

Natural

L.T. LIMITE TOLERÁVEL
MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

ILUMINAÇÃO DIA
ILUMINAÇÃO NOITE
TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS
NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
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determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Nutricionista
40 horas
Diretoria de Educação

Merenda Escolar

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso em cerâmica com forro de PVC e laje, iluminação natural e
artificial, ventilação natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Atender como consultor, problemas referentes a alimentação e serviços de nutrição em
unidades básicas de saúde do Município. Planejar e organizar, assessorar e avaliar a
distribuição de alimentação nas unidades escolares. Elabora cardápios e relacionar os gêneros
alimentícios a serem comprados, que supram as calorias e proteínas diárias exigidas. Promover
a educação alimentar, visando incutir bens básicos; Manter escrito entrosamento com as
equipes de saúde pública. Realizar pesquisas para testar o valor nutritivo dos alimentos
distribuídos; Participa e promover pesquisas sobre o estado nutricional da população estudantil.
Organizar e promover cursos de aperfeiçoamento ao pessoal ligado à merenda escolar.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

71,8

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

580 LUX

500 LUX MÍNIMO

Natural

-

N/A

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX
ILUMINAÇÃO DIA
ILUMINAÇÃO NOITE
TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
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avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Oficial Administrativo
40 horas
Diretoria de Educação

Merenda Escolar / EMEI / Setor de Transporte / Diretoria de
Educação / EMEFEI / EMEF.

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso em cerâmica com forro de PVC e laje, iluminação natural e
artificial, ventilação natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Prestar serviços de datilografia e digitação; Organizar e manter atualizados cadastros, arquivos
e outros instrumentos de controle administrativo; Distribuir e encaminhar documentos e
correspondências no setor de trabalho; Realizar levantamentos, análise de dados para
pareceres e informações em processos e outras rotinas relacionadas com atividades
administrativas da Prefeitura; Coletar, apurar, selecionar e calcular dados para elaboração de
quadros estatísticos e demonstrativos; Redigir correspondência interna e externa, minutar atos
administrativos, por demanda e orientação da chefia imediata; Executar serviços de secretaria
como instrução de processos e prestar atendimento ao público. Executar as atribuições que lhe
foram cometidas pelo Secretário da Unidade Escolar ou outro superior hierárquico; Participar
das atividades da Unidade Escolar/Departamento de Trabalho, sempre que solicitado pelo
Diretor da Escola/superior hierárquico; Atender com presteza e profissionalismo aos
profissionais e alunos da Unidade Escolar e às pessoas da comunidade em geral; Participar de
planejamentos pedagógicos da Unidade Escolar sempre que solicitado; Assessorar na
execução dos serviços administrativos, de natureza complexa para atender rotinas préestabelecidas ou eventuais na unidade, coordenar todos os serviços administrativos e
atividades de competência do titular da pasta; Examinar expedientes submetidos à apreciação
do titular da pasta, solicitando as diligências necessárias; Prestar assessoramento técnicoadministrativo e direto ao titular da pasta, auxiliando-o, no exercício das atribuições que lhe são
inerentes; Proceder a estudos e sugerir medidas, visando ao aprimoramento das atividades do
órgão; Redigir e providenciar a digitação da correspondência e documentação inerente à
unidade para dar cumprimento à rotina administrativa; Atendimento ao expediente normal da
unidade, bem como, a organização e manutenção da atualização do arquivo da unidade,
objetivando a manutenção da atualização do arquivo da unidade; Executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
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INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.

Obs:

Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

71,5

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

580 LUX

500 LUX MÍNIMO

Natural

-

N/A

-

26,8ºC - Natural
22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX
ILUMINAÇÃO DIA
ILUMINAÇÃO NOITE
TEMPERATURA
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DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
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ERGONÔMICOS

ACIDENTES

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Oficial de Escola
40 horas
Diretoria de Educação

EMEI / EMEF / EMEFEI.

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso em cerâmica com forro de PVC e laje, iluminação natural e
artificial, ventilação natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Executar as atribuições que lhes foram cometidas pelo Secretário; participar das atividades da
Unidade Escolar, sempre que solicitado pelo Diretor da Escola; atender com presteza e
profissionalismo aos profissionais e alunos da Unidade escolar e às pessoas da comunidade
em geral; participar de planejamentos pedagógicos da Unidade Escolar sempre que solicitado
pelo Diretor da Escola; executar outras tarefas afins.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura Inadequada / Mobiliário inadequado

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
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AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

71,5

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

580 LUX

500 LUX MÍNIMO

Natural

-

N/A

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX
ILUMINAÇÃO DIA
ILUMINAÇÃO NOITE
TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
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BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
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RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

UF

GRAU DE RISCO

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Professor de Atendimento Educacional Especializado
40 horas
Diretoria de Educação

EMEF Milton Monti / EMEFEI Prof. Helio da Silva /
Augusto Reis.

EMEF Dr.

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e
artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Desenvolver atividade docente em classes de educação especial ministrada a educandos
portadores de necessidades educativas especiais no campo da aprendizagem, originadas quer
de deficiência física, sensorial, mental ou múltipla, em diferentes espaços educativos,
promovendo aprendizagens significativas que favoreçam o desenvolvimento integral,
considerando os aspectos físico, afetivo, linguístico, sócio cultural, bem como as dimensões
lúdicas, artística e imaginária; Participar das atividades de elaboração, implementação e
avaliação do projeto político pedagógico da escola; Desenvolver projetos,
programas
e
atividades extracurriculares que favoreçam a aprendizagem dos alunos; Participar do
horário de trabalho pedagógico coletivo e de programas de capacitação e formação
profissional; Executar e manter em ordem os registros relativos ao processo de
desenvolvimento escolar dos educandos, à organização da escola e à sua função docente;
Dialogar com a família sobre o processo de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos;
Colaborar para a integração da escola com a família dos alunos e a comunidade; Participar de
outras tarefas relativas à função docente; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo
superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Fungos, Microrganismos e Bactérias

Fonte Geradora

Auxílio e acompanhamento das crianças PCD em suas higienizações
quando necessário.

Exposição ao Agente

Eventual Ocasional.

EPI’s

Luvas de Látex (descartável)

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

78,2

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

590 LUX

500 LUX MÍNIMO

Natural

-

N/A

-

23,7ºC - Natural

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX
ILUMINAÇÃO DIA
ILUMINAÇÃO NOITE
TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
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avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Professor de Educação Básica I
40 horas
Diretoria de Educação

EMEI / EMEF / EMEFEI

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e
artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Ministrar aulas na educação básica de acordo com as etapas e modalidades de ensino e/ou
atuar no atendimento educacional especializado, garantindo no planejamento, a articulação
entre Propostas Curriculares, metas da Diretoria Municipal de Educação, Regimento Escolar e
o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar, com base nos princípios e diretrizes para a
Educação, exarados na Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação e da
Diretoria Municipal de Educação, objetivando constantes avanços da qualidade da Educação
Municipal e o sucesso da aprendizagem; Assumir seu papel profissional como integrante da
equipe escolar, articular paradigmas teóricos à prática docente, resultando em projetos
pedagógicos, em conteúdos programáticos, assumidos como projeto coletivo da escola;
Assumir postura investigadora e reflexiva em sua prática, buscando novos aportes teóricos e
metodológicos; Identificar e atender às necessidades de seus educandos, articulando seu
planejamento às atividades pedagógicas para tal finalidade; Efetivar a ação docente,
reconhecendo que o processo de aprendizagem transcorre de forma dialógica, intimamente
ligada às estratégias didáticas e metodológicas; Considerar as peculiaridades de seus
educandos e da comunidade da escola onde atua, com o objetivo de integrar construção de
conhecimento e necessidades da vida prática; Participar do Projeto Político Pedagógico da
escola onde atua, propor alterações ou inclusões para a execução dos programas e projetos de
ensino, objetivando o melhor desempenho das atividades docentes e discentes; Ter atitudes
colaborativas como membro da equipe escolar, desenvolvendo pensamento autônomo
fundamentado pela ética profissional; Incentivar os educandos, através de estratégias
pedagógicas que favoreçam o desenvolvimento de seus saberes e competências, da
curiosidade, da descoberta e do espírito investigador; Planejar e executar sua ação docente,
considerando as diferenças no desenvolvimento e no ritmo da aprendizagem dos educandos;
Acompanhar e orientar os educandos nos procedimentos de sua higiene pessoal; Planejar e
avaliar os objetivos e atividades concernentes ao desenvolvimento do educando, garantir a
continuidade do processo educativo, mediante registros diários e relatórios com periodicidade
estabelecida pela Equipe Gestora e pela Diretoria Municipal de Educação; Participar da
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elaboração de estudo de caso, fornecendo relatórios dos educandos sempre que solicitado
pela Equipe Escolar ou Diretoria Municipal de Educação; Identificar, elaborar, produzir recursos
pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades dos educandos
público-alvo da Educação Especial; Orientar as famílias sobre os recursos pedagógicos de
acessibilidade utilizados pelos educandos público-alvo da Educação Especial; Encaminhar os
dados resultantes dos processos avaliativos e da apuração de assiduidade, referentes aos
educandos regularmente matriculados, conforme normas estabelecidas pela Diretoria Municipal
de Educação; Elaborar e aplicar instrumentos de avaliação da aprendizagem para apuração de
índices ou indicadores da aprendizagem dos educandos, com vistas à ampliação de saberes e
competências, replanejando ações pedagógicas que potencializem bons resultados; Organizar
e realizar reunião de pais ou responsáveis, manter permanente contato e dialogando com os
mesmos sobre os objetivos do Projeto Político Pedagógico, do seu plano de aula e da
aprendizagem dos educandos; Zelar pela frequência às aulas, informar os pais ou
responsáveis e Equipe Gestora, quando identificado baixo índice de assiduidade dos
educandos, efetuar diariamente os devidos registros em seu diário de classe e participar dos
Conselhos de ano/ciclo; Conhecer o Regimento Escolar e cumprir o que ele estabelece;
Responsabilizar-se pelo bom uso e conservação do mobiliário, equipamentos, materiais
pedagógicos individuais e coletivos, bem como ter atitude colaborativa na organização dos
espaços coletivos onde ocorre a ação docente e discente; Participar das atividades
pedagógicas coletivas de acordo com cronograma estabelecido na Unidade Escolar; Realizar
horário de trabalho pedagógico de acordo com as normatizações da Diretoria Municipal de
Educação e indicações da Equipe Gestora; Desenvolver, quando designado, atividades
educacionais complementares; Realizar outras demandas vinculadas à docência, resultantes
de avanços e aprimoramentos dos objetivos, diretrizes e metas definidas pela Diretoria
Municipal de Educação; Participar de cursos, seminários, encontros, ciclos de estudos,
congressos e outros eventos relacionados à educação, como parte de sua formação
profissional; Contribuir com indicações de diretrizes para a Diretoria Municipal de Educação,
em prol do acesso e da qualidade do ensino público municipal; Executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior hierárquico.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Fungos, Microrganismos e Bactérias

Fonte Geradora

Propagação pelo ar.

Exposição ao Agente

Eventual Ocasional.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura Inadequada. Longo período em pé.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

78,2

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

590 LUX

500 LUX MÍNIMO

Natural

-

N/A

-

23,7ºC - Natural

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX
ILUMINAÇÃO DIA
ILUMINAÇÃO NOITE
TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
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avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Professor de Educação Básica II
40 horas
Diretoria de Educação

EMEI / EMEF / EMEFEI / Escola Técnica Municipal / Diretoria de
Educação /

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e
artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Ministrar aulas na educação básica de acordo com as etapas e modalidades de ensino e/ou
atuar no atendimento educacional especializado, garantindo no planejamento, a articulação
entre Propostas Curriculares, metas da Diretoria Municipal de Educação, Regimento Escolar e
o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar, com base nos princípios e diretrizes para a
Educação, exarados na Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação e da
Diretoria Municipal de Educação, objetivando constantes avanços da qualidade da Educação
Municipal e o sucesso da aprendizagem; Assumir seu papel profissional como integrante da
equipe escolar, articular paradigmas teóricos à prática docente, resultando em projetos
pedagógicos, em conteúdos programáticos, assumidos como projeto coletivo da escola;
Assumir postura investigadora e reflexiva em sua prática, buscando novos aportes teóricos e
metodológicos; Identificar e atender às necessidades de seus educandos, articulando seu
planejamento às atividades pedagógicas para tal finalidade; Efetivar a ação docente,
reconhecendo que o processo de aprendizagem transcorre de forma dialógica, intimamente
ligada às estratégias didáticas e metodológicas; Considerar as peculiaridades de seus
educandos e da comunidade da escola onde atua, com o objetivo de integrar construção de
conhecimento e necessidades da vida prática; Participar do Projeto Político Pedagógico da
escola onde atua, propor alterações ou inclusões para a execução dos programas e projetos de
ensino, objetivando o melhor desempenho das atividades docentes e discentes; Ter atitudes
colaborativas como membro da equipe escolar, desenvolvendo pensamento autônomo
fundamentado pela ética profissional; Incentivar os educandos, através de estratégias
pedagógicas que favoreçam o desenvolvimento de seus saberes e competências, da
curiosidade, da descoberta e do espírito investigador; Planejar e executar sua ação docente,
considerando as diferenças no desenvolvimento e no ritmo da aprendizagem dos educandos;
Acompanhar e orientar os educandos nos procedimentos de sua higiene pessoal; Planejar e
avaliar os objetivos e atividades concernentes ao desenvolvimento do educando, garantir a
continuidade do processo educativo, mediante registros diários e relatórios com periodicidade
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estabelecida pela Equipe Gestora e pela Diretoria Municipal de Educação; Participar da
elaboração de estudo de caso, fornecendo relatórios dos educandos sempre que solicitado
pela Equipe Escolar ou Diretoria Municipal de Educação; Identificar, elaborar, produzir recursos
pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades dos educandos
público-alvo da Educação Especial; Orientar as famílias sobre os recursos pedagógicos de
acessibilidade utilizados pelos educandos público-alvo da Educação Especial; Encaminhar os
dados resultantes dos processos avaliativos e da apuração de assiduidade, referentes aos
educandos regularmente matriculados, conforme normas estabelecidas pela Diretoria Municipal
de Educação; Elaborar e aplicar instrumentos de avaliação da aprendizagem para apuração de
índices ou indicadores da aprendizagem dos educandos, com vistas à ampliação de saberes e
competências, replanejando ações pedagógicas que potencializem bons resultados; Organizar
e realizar reunião de pais ou responsáveis, manter permanente contato e dialogando com os
mesmos sobre os objetivos do Projeto Político Pedagógico, do seu plano de aula e da
aprendizagem dos educandos; Zelar pela frequência às aulas, informar os pais ou
responsáveis e Equipe Gestora, quando identificado baixo índice de assiduidade dos
educandos, efetuar diariamente os devidos registros em seu diário de classe e participar dos
Conselhos de ano/ciclo; Conhecer o Regimento Escolar e cumprir o que ele estabelece;
Responsabilizar-se pelo bom uso e conservação do mobiliário, equipamentos, materiais
pedagógicos individuais e coletivos, bem como ter atitude colaborativa na organização dos
espaços coletivos onde ocorre a ação docente e discente; Participar das atividades
pedagógicas coletivas de acordo com cronograma estabelecido na Unidade Escolar; Realizar
horário de trabalho pedagógico de acordo com as normatizações da Diretoria Municipal de
Educação e indicações da Equipe Gestora; Desenvolver, quando designado, atividades
educacionais complementares; Realizar outras demandas vinculadas à docência, resultantes
de avanços e aprimoramentos dos objetivos, diretrizes e metas definidas pela Diretoria
Municipal de Educação; Participar de cursos, seminários, encontros, ciclos de estudos,
congressos e outros eventos relacionados à educação, como parte de sua formação
profissional; Contribuir com indicações de diretrizes para a Diretoria Municipal de Educação,
em prol do acesso e da qualidade do ensino público municipal; Executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior hierárquico.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Fungos, Microrganismos e Bactérias

Fonte Geradora

Propagação pelo ar.

Exposição ao Agente

Eventual Ocasional.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura Inadequada. Longo período em pé.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

78,2

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

590 LUX

500 LUX MÍNIMO

Natural

-

N/A

-

23,7ºC - Natural

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX
ILUMINAÇÃO DIA
ILUMINAÇÃO NOITE
TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
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avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Professor de Laboratório de Informática Educativa
40 horas
Diretoria de Educação

EMEF Milton Monti / EMEF Zigomar Augusto / EMEFEI Walter
Carrer / EMEFEI Prof. Geraldo Pascon.

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e
artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades de Informática
Educativa; Planejar junto com os professores da classe as atividades pedagógicas a serem
desenvolvidas no laboratório de Informática Educativa; Registrar e arquivar todas as atividades
planejadas e executadas nas aulas; Assessorar o professor das classes em suas atividades
realizadas nos laboratórios de Informática Educativa; Avaliar as aulas com o professor da
classe; Incentivar e sensibilizar os professores para a utilização pedagógica do laboratório de
Informática Educativa; Realizar pesquisas e estudos para aplicar o planejamento das aulas;
Auxiliar no acompanhamento dos alunos em seus trabalhos e pesquisas; Desenvolver projetos
na área de Informática Educativa, envolvendo a comunidade escolar; Zelar pela manutenção,
conservação e limpeza dos equipamentos e recursos do laboratório de Informática Educativa
no início e fim de expediente; Chegar constantemente os equipamentos do Laboratório de
Informática Educativa; Registrar no livro de ocorrências entradas e saídas de qualquer material
do Laboratório de Informática Educativa; Solicitar atendimento da Assistência Técnica da DME
quando necessário; Atender às orientações pedagógicas do Diretor da Escola para o
laboratório de Informática Educativa; Contribuir com a formação de todos os professores na
área de Informática Educativa; Participar das atividades educacionais que lhe forem atribuídas
por força de suas funções. Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Fungos, Microrganismos e Bactérias

Fonte Geradora

Propagação pelo ar.

Exposição ao Agente

Eventual Ocasional.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

Página 391

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura Inadequada. Longo período em pé.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

78,2

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

590 LUX

500 LUX MÍNIMO

Natural

-

N/A

-

23,7ºC - Natural

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX
ILUMINAÇÃO DIA
ILUMINAÇÃO NOITE
TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
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avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Professor Especialista em Psicopedagogia
40 horas
Diretoria de Educação

EMEF Milton Monti / EMEFEI Prof. Helio da Silva / EMEF Dr.
Augusto Reis.

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e
artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Planejar, executar e programar a execução de projetos da educação inclusiva, para os alunos
da rede municipal de educação básica do município, encaminhando para as salas de recursos
multifuncionais; Acompanhar o desenvolvimento, a progressão de aprendizagem, observar o
processo de trabalho em salas de aula, acompanhar a produção, a trajetória escolar do aluno
encaminhado para as salas de recursos multifuncionais; Elaborar textos de orientação
referente à educação inclusiva; Produzir material de apoio pedagógico referentes à educação
inclusiva; Produzir material de apoio pedagógico referente à educação inclusiva; Participar de
conselhos de classe; Participar das reuniões de classe e de escola; Participar da elaboração do
plano de ensino inclusivo das Unidades Escolares que têm alunos encaminhados para as salas
de recursos multifuncionais; Sugerir mudança no projeto pedagógico a fim de adequá-lo à
educação inclusiva; Participar de projetos e atividades de recuperação da aprendizagem para
os alunos da educação inclusiva; Propor e avaliar os processos de maturação cognoscitiva,
linguística e grafo perceptiva da criança encaminhada para as salas de recursos
multifuncionais; Organizar reuniões com equipes de trabalho a fim de mantê-las informadas
sobre as necessidades de ações, progressos entre outros assuntos pertinentes à educação
inclusiva e ao trabalho desenvolvido nas salas de recursos multifuncionais; Incentivar a
participação das famílias e dos alunos no processo pedagógico da educação inclusiva; Criar,
preencher, analisar e organizar os prontuários dos alunos encaminhados para a sala de
recursos multifuncionais; Pesquisar os avanços do conhecimento científico e tecnológico para
serem aplicados na educação inclusiva; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo
superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Fungos, Microrganismos e Bactérias

Fonte Geradora

Propagação pelo ar.

Exposição ao Agente

Eventual Ocasional.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura Inadequada. Longo período em pé.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

78,2

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

590 LUX

500 LUX MÍNIMO

Natural

-

N/A

-

23,7ºC - Natural

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX
ILUMINAÇÃO DIA
ILUMINAÇÃO NOITE
TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
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avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Secretária de Unidade Escolar
40 horas
Diretoria de Educação

EMEI / EMEF / EMEFEI / Diretoria de Educação

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e
artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar o atendimento ao público e a execução de tarefas inerentes à unidade de trabalho;
Elaborar, emitir, conferir e arquivar formulários, documentos, ofícios, planilhas e relatórios
administrativos correspondentes à unidade; Operar equipamentos de fotocópias, fax e
impressoras; Receber e distribuir a correspondência; Preparar e enviar a correspondência da
unidade, mantendo os arquivos atualizados e organizados; Preparar, conferir e enviar
requisições diversas; Assegurar o envio dos processos relativos a pagamentos de horas extras,
insalubridades, entre outros a unidades pertinentes; Cuidar da organização funcional; Controlar
e acompanhar a frequência, a concessão de férias e de licenças, e atualização do cadastro dos
servidores lotados na divisão, bem como controlar os assentamentos funcionais dos mesmos;
Controlar o recebimento, o registro e a movimentação da correspondência, de processo e de
quaisquer outros papéis e documentos; Receber, controlar e guardar os materiais permanentes
e de consumo; Realizar os serviços externos da rotina; Cumprir e fazer os despachos
relacionados com os atos e procedimentos administrativos; Acompanhar e controlar o
cumprimento dos prazos nos procedimentos administrativos; Orientar e coordenar todos os
serviços e atividades sob sua responsabilidade; Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente Nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura Inadequada / Mobiliário inadequado

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

71,5

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

580 LUX

500 LUX MÍNIMO

Natural

-

N/A

-

26,5ºC - Natural

Natural

LUMINOSIDADE LUX
ILUMINAÇÃO DIA
ILUMINAÇÃO NOITE
TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Servente de Escola
40 horas
Diretoria de Educação

EMEF / EMEFEI / EMEI.

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso em cerâmica com forro de PVC e laje, iluminação natural e
artificial, ventilação natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Varrer, raspar e encerar assoalhos; lavar ladrilhos, azulejos, pisos, vidraças e vasilhames;
manter a higiene das instalações sanitárias; limpar as salas antes do início das aulas; zelar
pela boa ordem e limpeza do material didático; colaborar na disciplina dos escolares nos
corredores, nos recreios e na entrada e saída das aulas; prestar assistência especial aos
alunos que durante o período de aulas se ausentarem das classes; colaborar na limpeza e
ornamentação do estabelecimento em dias de festa ;dar sinal para o início e término das aulas;
comparecer a reuniões, quando convocado pelo diretor; receber e transmitir recados; cuidar de
hortas, jardins, quadras de esportes e demais dependências da escola; desempenhar tarefas
afins.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hipoclorito de Sódio 2,5% - Tensoativo Aniônico (Linear
Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio e Alquil éter sulfonato de sódio),
Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes,
Corantes - Enzimas: (Lipases e proteases); Alvejante (Perborato de
Sódio), Álcool 70%. Derivados de Materiais de Limpeza

Fonte Geradora

Limpeza de Materiais e Equipamentos e das Dependências do Local
de Trabalho.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou PVA.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Limpeza das Dependências do Local de Trabalho, inclusive
banheiros

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional.

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou PVA.

Obs:

Atividade NÃO se equipara a higienização de instalações sanitárias
de uso público ou coletivo de grande circulação, conforme preconiza
a Súmula 448.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas.

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Perfuro Cortantes, Rampas,
Escadas, manuseio de
ferramentas manuais.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral

Obs:

Leve

Moderado

Tipo de Trabalho

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

71,5

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

580 LUX

500 LUX MÍNIMO

Natural

-

N/A

-

27,5ºC - Natural

Natural

LUMINOSIDADE LUX
ILUMINAÇÃO DIA
ILUMINAÇÃO NOITE
TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
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avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Supervisor de Ensino
40 horas
Diretoria de Educação

Sede da Diretoria de Educação

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso em cerâmica com forro de PVC e laje, iluminação natural e
artificial, ventilação natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Investigar, diagnosticar, planejar, implementar e avaliar o currículo em integração com outros
profissionais da Educação e integrantes da Comunidade; Supervisionar o cumprimento dos
dias letivos e horas/aulas estabelecidos legalmente; Velar pelo cumprimento do plano de
trabalho dos docentes nos estabelecimentos de ensino; Assegurar processo de avaliação de
aprendizagem escolar e a recuperação dos alunos com menor rendimento, em colaboração
com todos os seguimentos da comunidade escolar, objetivando a definição de prioridades e a
melhoria da qualidade de ensino; Promover atividades de estudo e pesquisa na área
educacional, estimulando o espírito de investigação e a criatividade dos profissionais da
educação; Emitir parecer concernente à Supervisão Escolar; Planejar e coordenar atividades
de atualização no campo educacional; Propiciar condições para a formação permanente dos
educadores em serviço; Promover ações que objetivem a articulação dos educadores com as
famílias e a comunidade, criando processos de integração com a escola; Assessorar o Sistema
de Educação e instituições públicas e privadas nos aspectos concernentes à ação pedagógica;
Assegurar a gestão democrático participativa no Sistema de Ensino; Coordenar o processo de
construção coletiva e execução da Proposta Pedagógica, Planos de Estudos e dos Regimentos
Escolares.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura Inadequada / Mobiliário inadequado

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

78,9

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

580 LUX

500 LUX MÍNIMO

Natural

-

N/A

-

26,5ºC - Natural

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX
ILUMINAÇÃO DIA
ILUMINAÇÃO NOITE
TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Varredor / Limpeza
40 horas
Diretoria de Educação

EMEFEI

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso em cerâmica com forro de PVC e laje, iluminação natural e
artificial, ventilação natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Manter e conservar a limpeza dos logradouros públicos e/ou próprios municipais; coletar e
descarregar em locais determinados os lixos e detritos resultantes da limpeza e/ou varrição;
zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos e materiais peculiares ao
trabalho; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
Nota: Realiza atividades de limpeza, organização do próprio público que está lotada.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.

PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hipoclorito de Sódio 2,5% - Tensoativo Aniônico (Linear
Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio e Alquil éter sulfonato de sódio),
Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes,
Corantes - Enzimas: (Lipases e proteases); Alvejante (Perborato de
Sódio), Álcool 70%. Derivados de Materiais de Limpeza

Fonte Geradora

Limpeza de Materiais e Equipamentos e das Dependências do Local
de Trabalho.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou PVA.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Limpeza das Dependências do Local de Trabalho, inclusive
Banheiros.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou PVA.

Obs:

Atividade NÃO se equipara a higienização de instalações sanitárias
de uso público ou coletivo de grande circulação, conforme preconiza
a Súmula 448.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas.

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Perfuro Cortantes, Rampas,
Escadas, manuseio de
ferramentas manuais.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral

Obs:

Leve

Moderado

Tipo de Trabalho

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

72,5

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

540 LUX

500 LUX MÍNIMO

Natural

-

N/A

-

26,5ºC - Natural

Natural

LUMINOSIDADE LUX
ILUMINAÇÃO DIA
ILUMINAÇÃO NOITE
TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
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avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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Diretoria de Esporte
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Agente Administrativo
40 horas
Diretoria de Esportes

Sede da Diretoria de Esportes

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Executar trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das Leis e normas
administrativas; redigir expediente administrativo; proceder à aquisição, guarda e distribuição
de material. Examinar processos; redigir pareceres e informações; redigir expedientes
administrativos tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; revisar quanto ao aspecto
redacional, ordens de serviço, instruções, exposição 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 concorrência; efetuar ou
orientar o recebimento, conferência, armazenagem e conservação de materiais e outros
suprimentos, manter atualizados os registros de estoque; fazer ou orientar levantamentos
patrimoniais; eventualmente realizar trabalhos datilográficos; operar com terminais eletrônicos e
equipamentos de microfilmagem; executar tarefas afins.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

418 LUX

500 LUX MÍNIMO

Natural

-

N/A

-

26,8ºC - Natural
22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX
ILUMINAÇÃO DIA
ILUMINAÇÃO NOITE
TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

REQUER
CUIDADOS

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e

SEM
RISCOS
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controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos (feminino) / Limpeza
40 horas
Diretoria de Esportes

Conjunto Poliesportivo

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cimento queimado, e parte em
cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural, considerado confortável, com
mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar serviços de limpeza e conservação nos diversos setores/departamentos onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir água e efetuar outras tarefas correlatas, Executar tarefas manuais
simples que exijam esforço físico moderado; Manter os móveis e utensílios de escritório ou
similares sempre limpos; Realizar serviços de limpeza e conservação em escolas/creches
municipais; Varrer as vias e logradouros públicos; Auxiliar na elaboração da merenda escolar
assim como ajudar a servir; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
hierárquico.
Nota: As dependências do poliesportivo é utilizado diariamente pelos munícipes, por
tanto o local é de grande circulação e necessita de limpeza todos os dias (permanente)
em seus sanitários, diferente dos demais ambientes esportivos existentes no Município
que são realizadas limpezas 01(uma) a 02(duas) vezes por semana (Eventual /
Ocasional).
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hipoclorito de Sódio 2,5% - Tensoativo Aniônico (Linear
Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio e Alquil éter sulfonato de sódio),
Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes,
Corantes - Enzimas: (Lipases e proteases); Alvejante (Perborato de
Sódio), Álcool 70%. Derivados de Materiais de Limpeza.

Fonte Geradora

Limpeza de Materiais e Equipamentos e das Dependências do Local
de Trabalho.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de
segurança incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Limpeza das Dependências do Local de Trabalho, inclusive
Banheiros e lixos.

Exposição ao Agente

Habitual / Permanente

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de
segurança incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas.

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Perfuro Cortantes, Rampas,
Escadas, máquinas e
ferramentas manuais, Entulho,
vegetação, Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral

Obs:

Leve

Moderado

Tipo de Trabalho

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

73,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

620 LUX

500 LUX MÍNIMO

Natural

-

N/A

-

24,5ºC - Natural

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX
ILUMINAÇÃO DIA
ILUMINAÇÃO NOITE
TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
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caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

CRÍTICO

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos (feminino)
40 horas
Diretoria de Esportes

Sede da Diretoria de Esportes

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em Paviflex, e cerâmica, com iluminação
natural e artificial, ventilação natural, considerado confortável, com mobiliário compatível com
as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar serviços de limpeza e conservação nos diversos setores/departamentos onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir água e efetuar outras tarefas correlatas, Executar tarefas manuais
simples que exijam esforço físico moderado; Manter os móveis e utensílios de escritório ou
similares sempre limpos; Realizar serviços de limpeza e conservação em escolas/creches
municipais; Varrer as vias e logradouros públicos; Auxiliar na elaboração da merenda escolar
assim como ajudar a servir; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hipoclorito de Sódio 2,5% - Tensoativo Aniônico (Linear
Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio e Alquil éter sulfonato de sódio),
Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes,
Corantes - Enzimas: (Lipases e proteases); Alvejante (Perborato de
Sódio), Álcool 70%. Derivados de Materiais de Limpeza.

Fonte Geradora

Limpeza de Materiais e Equipamentos e das Dependências do Local
de Trabalho.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Limpeza das Dependências do Local de Trabalho, inclusive
Banheiros.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas.

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Perfuro Cortantes, Rampas,
Escadas, máquinas e
ferramentas manuais, Entulho,
vegetação, Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral

Obs:

Leve

Moderado

Tipo de Trabalho

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

73,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

620 LUX

500 LUX MÍNIMO

Natural

-

N/A

-

24,5ºC - Natural

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX
ILUMINAÇÃO DIA
ILUMINAÇÃO NOITE
TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
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caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

Página 434

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos (masculino) / Limpeza
40 horas
Diretoria de Esportes

Campo de futebol / Ginásio de Esportes / Conjunto Poliesportivo

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir águas e tarefas correlatas; Carregar e descarregar móveis e
equipamentos em veículos; Executar tarefas manuais simples que exijam esforço físico, certos
conhecimentos e habilidades elementares; Efetuar a coleta de lixo domiciliar, comercial e
industrial; Varrer as vias e logradouros públicos; Recolher o lixo de mercado público e feiras
livres; Executar tarefas de limpeza em geral, inclusive com remoção de entulhos, carregar e
descarregar veículos de transporte de lixo; Limpar terrenos, limpar e conservar galerias,
esgotos e canais; Incinerar lixo; Efetuar demolição de construção irregulares e remover material
e sobras de construções jogados em vias públicas; Auxiliar na construção de andaimes,
palanques e outros; Executar tarefas braçais como: abrir valas, tapar buracos, capinar, roçar,
quebrar pedras, limpar ralos, auxiliar na pintura de sinalizações, auxiliar no plantio, adubagem
e poda, operar máquinas manuais e bater estacas, trabalhar com emulsão asfáltica, preparar
argamassa e concreto, executar limpeza de conservação e limpeza de cemitério, realizar
limpeza e conservação em dependências escolares; Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior hierárquico.
Nota: Realizam limpeza dos banheiros públicos dos locais onde estão lotados, onde há
grande fluxo de pessoas durante os eventos diários e semanais.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Radiação não ionizante

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Raios Solar

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional.

Eventual / Ocasional

EPI’s

Boné tipo árabe com protetor de nuca; Óculos de segurança incolor;
Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta; Luvas de Látex ou Nitrílica; Bota
de PVC; Calçado de Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar
FPS-30.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hipoclorito de Sódio 2,5% - Tensoativo Aniônico (Linear
Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio e Alquil éter sulfonato de sódio),
Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes,
Corantes - Enzimas: (Lipases e proteases); Alvejante (Perborato de
Sódio), Álcool 70%. Derivados de Materiais de Limpeza.

Fonte Geradora

Limpeza de Materiais e Equipamentos e das Dependências do Local
de Trabalho.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Fonte Geradora

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.
Limpeza das Dependências do Local de Trabalho, inclusive
Banheiros e lixos.
Varrição e Coleta de materiais descartáveis.

Exposição ao Agente

Habitual / Intermitente

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

76,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

N/A

-

26,9ºC - Natural

Natural / Artificial

ILUMINAÇÃO NOITE
TEMPERATURA
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DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
REQUER
identificação, a determinação e localização das possíveis
CUIDADOS
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
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ERGONÔMICOS

ACIDENTES

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos / Roçador
40 horas
Diretoria de Esportes

Conjunto Poliesportivo

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em Paviflex, e cerâmica, com iluminação
natural e artificial, ventilação natural, considerado confortável, com mobiliário compatível com
as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir águas e tarefas correlatas; Carregar e descarregar móveis e
equipamentos em veículos; Executar tarefas manuais simples que exijam esforço físico, certos
conhecimentos e habilidades elementares; Efetuar a coleta de lixo domiciliar, comercial e
industrial; Varrer as vias e logradouros públicos; Recolher o lixo de mercado público e feiras
livres; Executar tarefas de limpeza em geral, inclusive com remoção de entulhos, carregar e
descarregar veículos de transporte de lixo; Limpar terrenos, limpar e conservar galerias,
esgotos e canais; Incinerar lixo; Efetuar demolição de construção irregulares e remover material
e sobras de construções jogados em vias públicas; Auxiliar na construção de andaimes,
palanques e outros; Executar tarefas braçais como: abrir valas, tapar buracos, capinar, roçar,
quebrar pedras, limpar ralos, auxiliar na pintura de sinalizações, auxiliar no plantio, adubagem
e poda, operar máquinas manuais e bater estacas, trabalhar com emulsão asfáltica, preparar
argamassa e concreto, executar limpeza de conservação e limpeza de cemitério, realizar
limpeza e conservação em dependências escolares; Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior hierárquico.
Nota: Além de realizar os trabalhos de Auxiliar de serviços diversos, opera costais junto
com sua equipe de trabalho.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído contínuo

Radiação não
ionizante

Vibração de Mãos e
Braços.

Fonte Geradora

Operação com
roçadeira costal

Raios Solar

Roçadeira costal.

Exposição ao Agente

Habitual/Permanente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

EPIs para atividade de Roçador:
Boné Roçador com tela facial ou capacete de segurança com kit
protetor facial tipo tela; abafador de ruído 22dB (NRRsf); Luvas
multitato; Luvas de vaqueta; Perneira em couro; Calçado de
segurança; Avental de raspa.

Obs:

Realizar Pausas (de 15 a 20 minutos) a cada (3horas trabalhadas
com a Roçadeira Costal).
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hidrocarbonetos
saturados
(parafínicos
ou
naftênicos),
hidrocarbonetos e oxigenados, compostos de enxofre, compostos de
nitrogênio e compostos metálicos, todos eles em baixas
concentrações. Oriundos de óleo diesel e gasolina. ácido graxo de
cálcio, ou de lítio, aditivos de grafite coloidal oriundos de graxa
lubrificante.

Fonte Geradora

Abastecimento, Lubrificação Manutenção da Roçadeira Costal.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional.

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor;
Creme protetor para as mãos; Calçado de Segurança de couro
vaqueteado,

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente Nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas em mesmo nível.

Fonte Geradora

Postura Inadequada / Longo
período carregando peso das
máquinas

Perfuro Cortantes, Rampas,
Escadas, manuseio de
ferramentas manuais.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável.

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Realizar Pausas (de 15 a 20 minutos) a cada (3horas trabalhadas).
Realizar treinamento de operação com roçadeira costal.

Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

85,0

Para 480 minutos diários

92,56 LAVG

Risco mínimo LEX <80dB(A)

SIM

GRAVE

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

N/A

-

27,5ºC - Natural

Natural

L.T. LIMITE TOLERÁVEL
MEDIÇÃO NEN [dB(A)]
NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

ILUMINAÇÃO NOITE
TEMPERATURA
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DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] NÃO ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

CRÍTICO

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.
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ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente;
 Art. 191- CLT: A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá: (Redação
dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977):
I - com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites
de tolerância; (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977);
II - com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que
diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. (Incluído pela Lei nº
6.514, de 22.12.1977).
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos (masculino)
40 horas
Diretoria de Esportes

Campo de futebol / Ginásio de Esportes / Conjunto Poliesportivo

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em Paviflex, e cerâmica, com iluminação
natural e artificial, ventilação natural, considerado confortável, com mobiliário compatível com
as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir águas e tarefas correlatas; Carregar e descarregar móveis e
equipamentos em veículos; Executar tarefas manuais simples que exijam esforço físico, certos
conhecimentos e habilidades elementares; Efetuar a coleta de lixo domiciliar, comercial e
industrial; Varrer as vias e logradouros públicos; Recolher o lixo de mercado público e feiras
livres; Executar tarefas de limpeza em geral, inclusive com remoção de entulhos, carregar e
descarregar veículos de transporte de lixo; Limpar terrenos, limpar e conservar galerias,
esgotos e canais; Incinerar lixo; Efetuar demolição de construção irregulares e remover material
e sobras de construções jogados em vias públicas; Auxiliar na construção de andaimes,
palanques e outros; Executar tarefas braçais como: abrir valas, tapar buracos, capinar, roçar,
quebrar pedras, limpar ralos, auxiliar na pintura de sinalizações, auxiliar no plantio, adubagem
e poda, operar máquinas manuais e bater estacas, trabalhar com emulsão asfáltica, preparar
argamassa e concreto, executar limpeza de conservação e limpeza de cemitério, realizar
limpeza e conservação em dependências escolares; Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Radiação não ionizante

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Raios Solar

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional.

Eventual / Ocasional

EPI’s

Boné tipo árabe com protetor de nuca; Óculos de segurança incolor;
Máscara PFF2; Luvas isolante térmica; Luvas de Vaqueta; Luvas de
Látex ou Nitrílica; Protetor auricular tipo plug ou tipo concha; Bota de
PVC; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou PVA; Filtro
Solar FPS-30.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de agente

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Varrição e Coleta de materiais descartáveis, Limpeza de Praças,
Ruas e Jardins.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de
segurança incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

76,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

N/A

-

26,9ºC - Natural

Natural / Artificial

ILUMINAÇÃO NOITE
TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.
FÍSICOS

REQUER
NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
CUIDADOS
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
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avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel
Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Lixeiro / Limpeza Campos
40 horas
Diretoria de Esportes

Campo de futebol São Geraldo / Estádio Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Ambiente amplo, bem arejado, possui boa iluminação, ambiente favorável aos desempenhos
das atividades laborais dos servidores.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Execução de serviços de limpeza pública. Coleta de lixo. Remoção de detritos e/ou entulhos
dos logradouros públicos em distribuição por equipes a fim de racionalização dos serviços.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
Nota: Realizam trabalhos de limpeza dos ambientes que estão lotados, fazem corte da
grama, limpeza dos banheiros
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente.
Ruído contínuo.

/ Radiação
ionizante.

Fonte Geradora

Conversação
de
pessoas. / Operação
Raios Solar.
com
máquinas
manuais.

Roçadeira costal.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional.

Eventual / Ocasional

Intermitente

não Vibração de Mãos e
Braços.

Boné tipo árabe com protetor de nuca; Óculos de segurança incolor;
Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta; Luvas de PVC; Calçado de
Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar FPS-30.

EPI’s

EPIs para atividade de Roçador:
Boné Roçador com tela facial ou capacete de segurança com kit
protetor facial tipo tela; abafador de ruído 22dB (NRRsf); Luvas
multitato; Perneira em couro; Calçado de segurança; Avental de raspa;

Os EPIs de roçador se fazem necessários apenas nos momentos
que for usar a roçadeira, pois em tais momentos os limites de
tolerâncias podem ser ultrapassados.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Limpeza.
Hipoclorito de Sódio 2,5% - Tensoativo Aniônico (Linear
Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio e Alquil éter sulfonato de sódio),
Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes,
Corantes - Enzimas: (Lipases e proteases); Alvejante (Perborato de
Sódio), Álcool 70%. Derivados de Materiais de Limpeza.
Agente Químico

Abastecer Roçadeira.
Hidrocarbonetos
saturados
(parafínicos
ou
naftênicos),
hidrocarbonetos e oxigenados, compostos de enxofre, compostos de
nitrogênio e compostos metálicos, todos eles em baixas
concentrações. Oriundos de óleo diesel e gasolina. ácido graxo de
cálcio, ou de lítio, aditivos de grafite coloidal oriundos de graxa
lubrificante.

Fonte Geradora

Limpeza de Materiais e Equipamentos e das Dependências do Local
de Trabalho.
Abastecimento, Lubrificação Manutenção da Roçadeira Costal.

Exposição ao Agente

Intermitente = Trabalhos de Limpeza.
Eventual / Ocasional = Trabalhos de corte de grama.

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor;
Creme protetor para as mãos; Calçado de Segurança de couro
vaqueteado.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
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Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Limpeza das Dependências do Local de Trabalho, inclusive
Banheiros.
Varrição e Coleta de materiais descartáveis, Limpeza das
dependências do local de trabalho.

Exposição ao Agente

Eventual / Intermitente.

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou PVA.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES

Postural / Ergonômico

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas, Animais Peçonhentos
(Sinantrópicos
e
Silvestres),
Atropelamento.

Fonte Geradora

Postura Inadequada. / Mobiliário
inadequado.

Perfuro
Cortantes,
Rampas,
Escadas,
máquinas
e
ferramentas manuais, Entulho,
vegetação, Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função e com faixas
refletivas.

Agente Ergonômico /
Acidente

Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
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AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

79,5

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

N/A

-

28,2ºC - Natural

Natural

ILUMINAÇÃO NOITE
TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
REQUER
fontes geradoras, a identificação das funções e CUIDADOS
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
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BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES



Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
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Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente;
 No caso do profissional que for alocado a realizar atividades que não mantem contato
com risco biológico, deverá comunicá-lo de que não fará mais jus ao adicional de
insalubridade, pois desta forma não terá contato permanente com riscos biológicos
plausível a concessão do adicional supra citado;
 Art. 191- CLT: A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá: (Redação
dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977):
I - com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites
de tolerância; (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977);
II - com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que
diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. (Incluído pela Lei nº
6.514, de 22.12.1977).
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Oficial Administrativo
40 horas
Diretoria de Esportes

Sede da Diretoria de Esportes / Turismo

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso em cerâmica com forro de PVC e laje, iluminação natural e
artificial, ventilação natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Prestar serviços de datilografia e digitação; Organizar e manter atualizados cadastros, arquivos e
outros instrumentos de controle administrativo; Distribuir e encaminhar documentos e
correspondências no setor de trabalho; Realizar levantamentos, análise de dados para pareceres e
informações em processos e outras rotinas relacionadas com atividades administrativas da
Prefeitura; Coletar, apurar, selecionar e calcular dados para elaboração de quadros estatísticos e
demonstrativos; Redigir correspondência interna e externa, minutar atos administrativos, por
demanda e orientação da chefia imediata; Executar serviços de secretaria como instrução de
processos e prestar atendimento ao público. Executar as atribuições que lhe foram cometidas pelo
Secretário da Unidade Escolar ou outro superior hierárquico; Participar das atividades da Unidade
Escolar/Departamento de Trabalho, sempre que solicitado pelo Diretor da Escola/superior
hierárquico; Atender com presteza e profissionalismo aos profissionais e alunos da Unidade Escolar
e às pessoas da comunidade em geral; Participar de planejamentos pedagógicos da Unidade
Escolar sempre que solicitado; Assessorar na execução dos serviços administrativos, de natureza
complexa para atender rotinas pré-estabelecidas ou eventuais na unidade, coordenar todos os
serviços administrativos e atividades de competência do titular da pasta; Examinar expedientes
submetidos à apreciação do titular da pasta, solicitando as diligências necessárias; Prestar
assessoramento técnico-administrativo e direto ao titular da pasta, auxiliando-o, no exercício das
atribuições que lhe são inerentes; Proceder a estudos e sugerir medidas, visando ao
aprimoramento das atividades do órgão; Redigir e providenciar a digitação da correspondência e
documentação inerente à unidade para dar cumprimento à rotina administrativa; Atendimento ao
expediente normal da unidade, bem como, a organização e manutenção da atualização do arquivo
da unidade, objetivando a manutenção da atualização do arquivo da unidade; Executar outras
tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Fonte Geradora

Postura Inadequada. / Mobiliário inadequado.

Exposição ao Agente

Intermitente.

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função e com faixas
refletivas.

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

70,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

480 LUX

500 LUX MÍNIMO

Natural

-

N/A

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX
ILUMINAÇÃO DIA
ILUMINAÇÃO NOITE
TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Responsável da Manutenção do Conjunto Poli Esportivo
40 horas
Diretoria de Esportes

Conjunto Poli Esportivo

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso em cerâmica com forro de PVC, iluminação natural e artificial,
ventilação natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Manutenção e limpeza da piscina. Conservar os espaços esportivos, mantendo o ginásio em
perfeitas condições de limpeza e asseio. Zelar pela conservação da estrutura do ginásio,
fazendo ou solicitando reparos necessários; Zelar pela guarda e conservação dos materiais
esportivos. Zelar pelo patrimônio alocado na unidade esportiva, comunicando ao superior
hierárquico eventuais ocorrências. Limpeza e conservação dos vestiários. Manutenção do
parquinho. Manutenção da academia ao ar livre. Corte de grama do conjunto poliesportivo.
Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Radiação não ionizante

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Raios Solar

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional.

Eventual / Ocasional

EPI’s

Boné tipo árabe com protetor de nuca; Óculos de segurança incolor;
Máscara PFF2; Luvas isolante térmica; Luvas de Vaqueta; Luvas de
Látex ou Nitrílica; Protetor auricular tipo plug ou tipo concha; Bota de
PVC; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou PVA; Filtro
Solar FPS-30.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hipoclorito de Sódio 2,5% - Tensoativo Aniônico (Linear
Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio e Alquil éter sulfonato de sódio),
Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes,
Corantes - Enzimas: (Lipases e proteases). Derivados de Materiais
de limpeza da Piscina.

Fonte Geradora

Limpeza e manutenção da água da piscina.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado.

Exposição ao Agente

Ausência de exposição.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES

Postural / Ergonômico

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas, Animais Peçonhentos
(Sinantrópicos e Silvestres),
Choque elétrico.

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Perfuro Cortantes, Rampas,
Escadas, máquinas e
ferramentas manuais, fiação
elétrica do conjunto poli esportivo

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente.

EPI’s

Não aplicável

Agente Ergonômico /
Acidente

Realizar Ginástica Laboral
Obs:
Leve
Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

76,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

N/A

-

27,2ºC - Natural

Natural / Artificial

ILUMINAÇÃO NOITE
TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.
FÍSICOS
NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9
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determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Técnico Desportivo I
24 horas
Diretoria de Esportes

Secretaria de Esporte do Município

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e
artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Auxiliar o Técnico Desportivo II no desempenho de suas atividades. Promover o
desenvolvimento de habilidades de atletas iniciantes. Aplicar os conceitos e fundamentos
básicos das várias modalidades esportivas, elaborar programas e atividades específicas
capazes de aprimorar a coordenação e atividade motora no desporto aplicável. avaliar e
selecionar as habilidades apresentadas para adequação na modalidade adequada; Participar
dos programas esportivos e recreativos desenvolvidos para a população em geral; Organizar e
zelar pela conservação e armazenamento dos equipamentos e materiais sob sua guarda.
Auxiliar os demais técnicos desportivos nos treinamentos. Colaborar com o Departamento
Municipal de Esportes nos seus eventos. Auxiliar na organização de competições oficiais e
amadoras. Atuar também em outras atividades relacionadas à sua área de atuação. Executar
outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Radiação não ionizante

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Raios Solar

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente Nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado.

Exposição ao Agente

Ausência de exposição.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas.

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Rampas, Escadas, acesso aos
ambientes de trabalho.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente.

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve
Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

74,8

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

625 LUX

500 LUX MÍNIMO

Natural

-

N/A

-

26,1ºC - Natural

Natural

LUMINOSIDADE LUX
ILUMINAÇÃO DIA
ILUMINAÇÃO NOITE
TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.
FÍSICOS

REQUER
NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
CUIDADOS
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
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avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Técnico Desportivo II
24 horas
Diretoria de Esportes

Secretaria de Esporte do Município

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e
artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Promoção, desenvolvimento e aprimoramento de conhecimento e habilidade de atletas ou
equipes, seguindo as técnicas para cada modalidade esportiva. Elaboração de programas e
atividades esportivas e recreativas para adultos e crianças; Organizar competições esportivas
entre as várias equipes e atletas, treinando equipes de diversas modalidades, para garanti-lhes
bons desempenhos nas competições e nos jogos oficiais do Estado de São Paulo. Organizar e
zelar pelos serviços de conservação e armazenamento dos materiais e equipamentos de área
de esportes. Colaboração e participação na realização de torneios, campeonatos, escolinhas
desportivas e demais atividades pertinentes a área de atuação. Executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Radiação não ionizante

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Raios Solar

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente Nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado.

Exposição ao Agente

Ausência de exposição.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas.

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Rampas, Escadas, acesso aos
ambientes de trabalho.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente.

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve
Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

74,8

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

625 LUX

500 LUX MÍNIMO

Natural

-

N/A

-

26,1ºC - Natural

Natural

LUMINOSIDADE LUX
ILUMINAÇÃO DIA
ILUMINAÇÃO NOITE
TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.
FÍSICOS

REQUER
NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
CUIDADOS
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
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avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

Página 475

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Varredor
40 horas
Diretoria de Esportes

Campo de Futebol da Cohab

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso em cerâmica com forro de PVC e laje, iluminação natural e
artificial, ventilação natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Manter e conservar a limpeza dos logradouros públicos e/ou próprios municipais; coletar e
descarregar em locais determinados os lixos e detritos resultantes da limpeza e/ou varrição;
zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos e materiais peculiares ao
trabalho; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias

Fonte Geradora

Varrição e Coleta de materiais descartáveis, Limpeza das periferias e
arredores do campo.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:
Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
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AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

71,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

380 LUX

500 LUX MÍNIMO

Natural

-

N/A

-

26,6ºC - Natural

Natural

LUMINOSIDADE LUX
ILUMINAÇÃO DIA
ILUMINAÇÃO NOITE
TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
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BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
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RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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Diretoria de Finanças
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Agente Administrativo
40 horas
Diretoria de Finanças

Prefeitura Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Executar trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das Leis e normas
administrativas; redigir expediente administrativo; proceder à aquisição, guarda e distribuição
de material. Examinar processos; redigir pareceres e informações; redigir expedientes
administrativos tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; revisar quanto ao aspecto
redacional, ordens de serviço, instruções, exposição 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 concorrência; efetuar ou
orientar o recebimento, conferência, armazenagem e conservação de materiais e outros
suprimentos, manter atualizados os registros de estoque; fazer ou orientar levantamentos
patrimoniais; eventualmente realizar trabalhos datilográficos; operar com terminais eletrônicos e
equipamentos de microfilmagem; executar tarefas afins.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

418 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

26,8ºC - Natural
22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

Página 485

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Analista Contábil
40 horas
Diretoria de Finanças

Prefeitura Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar a escrituração contábil atendendo aos princípios das melhores práticas administrativocontábeis, bem como da legislação vigente; Controlar, executar trabalhos de análise contábil e
conciliação de contas, conferindo saldos, localizando e retificando possíveis erros de
lançamento, assegurando a correta operação contábil da Entidade; Elaborar balancetes e
balanços orçamentários e patrimoniais, destacando e procedendo a ajustes contábeis,
apresentando resultados parciais ou totais da situação economia e financeira da Entidade;
Elaborar, controlar a execução de demonstrações financeiras dirigidas aos órgãos
controladores e reguladores da administração pública, tais como o Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo e Ministério da Previdência Social, certificando-se da sua consistência e
correção; Proceder à classificação e avaliação de créditos e débitos, analisando a sua
natureza, fazendo o respectivo lançamento contábil, apropriando os saldos correspondentes;
Implementar controles e procedimentos contábeis que venham a permitir transparência e
disponibilidade das informações contábeis para a Auditoria Interna e Externa; Executar outras
tarefas correlatas ou afins determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

490 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

Página 492

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Chefe da Seção de Contabilidade
40 horas
Diretoria de Finanças

Prefeitura Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Participar do planejamento, organizando e executando as atividades de rotina do sistema
orçamentário; controlar os saldos visando à execução orçamentária e financeira; preparar e
elaborar planilhas demonstrativas de execução e programação orçamentária e financeira de
recursos próprios e de convênio; classificar os processos de despesas orçamentárias; controlar
a concessão de adiantamentos e os vencimentos dos prazos de prestação de contas; atuar em
conjunto com a Secretaria Municipal da Fazenda, na execução de prestação de contas
referentes a conselhos e convênios; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo
superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

470 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Chefe da Seção de Tributação
40 horas
Diretoria de Finanças

Prefeitura Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Supervisionar, orientar e executar os trabalhos relativos à tributação imobiliária, com revisões
periódicas dos imóveis para atualização dos lançamentos; expedir certidões relativas à seção,
realizar estudos visando a melhoria da arrecadação tributária. Atualizar a legislação fiscal e
acompanhamento da receita arrecadada, efetuar e acompanhar os lançamentos de IPTU,
Cadastro, Unificação, ISS/QN, Fiscalização do ISS/QN, abertura e encerramento de empresas,
conhecimento da legislação tributária, código tributário e nacional.
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua
especialidade e ambiente organizacional.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

Página 499

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

470 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Contador
40 horas
Diretoria de Finanças

Prefeitura Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e
artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Participar da Preparação e elaboração do Orçamento Público e as Leis do Plano plurianual, de
diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, dentro do prazo antecipado e estabelecido
pela Administração. Registrar e escriturar sistemática e diariamente todas as receitas e
despesas do Município, realizar, acompanhar, revisar e corrigir todos os atos relativos aos
estágios da receita: Previsão, lançamento, arrecadação, recolhimento. Controlar e registrar a
dívida ativa e auxiliar na sua recuperação. Verificar a possibilidade de renúncia de receita e
elaborar estimativas de impacto orçamentário-financeiro. Classificar e registrar as despesas
conforme plano de contas orçamentário. Registrar, controlar e corrigir os atos de atendimento
das condições para a realização das despesas em todos os estágios de: Fixação,
Programação, Licitação, Empenho, Liquidação, Suprimento, Pagamento. Realizar, revisar e
controlar a execução Orçamentária. Registrar, controlar e acompanhar a receita arrecadada, as
metas de arrecadação, o cronograma de execução mensal de desembolso, a programação
financeira, o fluxo de caixa a limitação de empenho. Registrar, controlar e zelar para o
atendimento dos Limites constitucionais e legais de gasto com pessoal. Serviços de terceiros,
saúde, fundos, assistência social, educação, dívida pública, alienação de bens, e da Câmara
Municipal; Preparar, organizar a realização das audiências públicas, a prestação de contas,
publicidade das contas públicas, com a máxima antecedência possível em relação aos seus
prazos; Preparar e executar a publicação, antecipadamente aos prazos, dos instrumentos e
documentos exigidos pela legislação.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

580 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

Página 507

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Digitador
40 horas
Diretoria de Finanças

Prefeitura Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e
artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Organizar a rotina de serviços e realizar a entrada e transmissão de dados, operando
teleimpressoras e microcomputadores; Registrar e transcrever informações, operando
máquinas de escrever e computadores; Atender necessidades dos munícipes e servidores
municipais; Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas
à sua especialidade e ambiente organizacional.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
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Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

520 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
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psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
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RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Encarregado do Setor de Escrituração Contábil
40 horas
Diretoria de Finanças

Prefeitura Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e
artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Planeja, supervisiona, controla e executa atividades de sua responsabilidade, elabora
diagnósticos, estudos e levantamentos de ordem técnica e administrativa, econômica e
financeira que forneçam subsídios à formulação de políticas e diretrizes eficazes; prepara
planos, projetos e orienta a execução dos mesmos na área de escrituração contábil; analisa e
interpreta relatórios das atividades subordinadas, indica soluções e melhorias de
procedimentos; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas superior imediato.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
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Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

65,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

518 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
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psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES
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Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Encarregado do Setor de Prestação de Contas
40 horas
Diretoria de Finanças

Prefeitura Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e
artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Controlar o cronograma de prestação de contas dos convênios dentro dos prazos fixados.
Analisar o bom e regular cargo dos recursos públicos em conformidade das leis e demais
normas administrativas, orçamentárias e financeiras. Elaborar parecer de satisfação quanto a
gestão dos recursos na consecução dos objetivos da entidade. Fazer a apresentação
documental sobre o cargo de verbas de interesse público. Monitorar os convênios durante
todas as suas fases. Fiscalizar e acompanhar o convênio durante sua execução.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
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Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

69,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

588 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

SEM
RISCOS

SEM
RISCOS

Página 520

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
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RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Fiscal de Lançadoria III
40 horas
Diretoria de Finanças

Prefeitura Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso de cerâmica, iluminação natural e artificial, ventilação natural e
artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Fazer cumprir a legislação tributária municipal, mediante: lavratura de auto de infração e a
imposição de penalidade. Informação de processo tributário administrativo. Orientação ao
sujeito passivo de obrigação tributária, assessória ou principal. Coletar dados e informações
necessárias ao cadastro técnico municipal. Entrega de notificações, carnês de taxa de
fiscalização e ISS. Fiscalização, apuração e lançamento do ISS. Fiscalização de
estabelecimentos comerciais (inclusive em período noturno). Abertura e encerramento de
empresas. Alimentação do sistema da Receita Federal através de Certificação Digital.
Fiscalização do ISS dentro do sistema da Receita Federal através do SEFISC. Atendimento ao
contribuinte. Lançamento de débitos em dívida ativa. Utilização do sistema de ISS online.
Fiscalização de vendedor ambulante de outros municípios, inclusive em finais de semana.
Verificação de observância da carga horária de funcionamento dos estabelecimentos
comerciais, industriais e outros regidos pela legislação própria. Verificação do cumprimento de
posturas municipais que controlam o comércio ambulante das feiras, mercados e outros;
Manter-se atualizado no conhecimento da legislação competente. Executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

580 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Oficial Administrativo
40 horas
Diretoria de Finanças

Prefeitura Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso em cerâmica com forro de PVC e laje, iluminação natural e
artificial, ventilação natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Prestar serviços de datilografia e digitação; Organizar e manter atualizados cadastros, arquivos e
outros instrumentos de controle administrativo; Distribuir e encaminhar documentos e
correspondências no setor de trabalho; Realizar levantamentos, análise de dados para pareceres e
informações em processos e outras rotinas relacionadas com atividades administrativas da
Prefeitura; Coletar, apurar, selecionar e calcular dados para elaboração de quadros estatísticos e
demonstrativos; Redigir correspondência interna e externa, minutar atos administrativos, por
demanda e orientação da chefia imediata; Executar serviços de secretaria como instrução de
processos e prestar atendimento ao público. Executar as atribuições que lhe foram cometidas pelo
Secretário da Unidade Escolar ou outro superior hierárquico; Participar das atividades da Unidade
Escolar/Departamento de Trabalho, sempre que solicitado pelo Diretor da Escola/superior
hierárquico; Atender com presteza e profissionalismo aos profissionais e alunos da Unidade Escolar
e às pessoas da comunidade em geral; Participar de planejamentos pedagógicos da Unidade
Escolar sempre que solicitado; Assessorar na execução dos serviços administrativos, de natureza
complexa para atender rotinas pré-estabelecidas ou eventuais na unidade, coordenar todos os
serviços administrativos e atividades de competência do titular da pasta; Examinar expedientes
submetidos à apreciação do titular da pasta, solicitando as diligências necessárias; Prestar
assessoramento técnico-administrativo e direto ao titular da pasta, auxiliando-o, no exercício das
atribuições que lhe são inerentes; Proceder a estudos e sugerir medidas, visando ao
aprimoramento das atividades do órgão; Redigir e providenciar a digitação da correspondência e
documentação inerente à unidade para dar cumprimento à rotina administrativa; Atendimento ao
expediente normal da unidade, bem como, a organização e manutenção da atualização do arquivo
da unidade, objetivando a manutenção da atualização do arquivo da unidade; Executar outras
tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Fonte Geradora

Postura Inadequada. / Mobiliário inadequado.

Exposição ao Agente

Intermitente.

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função e com faixas
refletivas.

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

70,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

580 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Tesoureiro
40 horas
Diretoria de Finanças

Prefeitura Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e
artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Responsável pelo pagamento, recebimento e guarda de dinheiro e valores públicos; orienta e
supervisiona aos serviços gerais da seção; despacha processos de pagamento; subscreve todos os
cheques de pagamento juntamente com o Prefeito ou outra autoridade com delegação competente;
movimenta a arrecadação diária nos estabelecimentos bancários; arquiva comprovantes, cauções e
cartas de fiança exigidas pela legislação apresentadas pelos responsáveis; executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior hierárquico.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro Digital,
importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD - TGD-200;
Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR-2 da marca
Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e calibrador de vazão MOD
CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca Criffer. E utilizado a
metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura física e organizacional
dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos Colaboradores/Servidores.
Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de
propagação.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
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Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

69,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

480 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
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psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
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RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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Diretoria de Gabinete
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Chefe do Setor de Patrimônios
40 horas
Diretoria de Gabinete

Prefeitura Municipal / Controle Interno

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Incorporar os bens adquiridos, ao patrimônio da Municipalidade, supervisionar a telefonia
referente às Linhas telefônicas e ramais da Prefeitura Municipal, realizar o controle dos
documentos dos veículos da frota municipal e efetuar o licenciamento dos mesmos, controlar e
efetuar o seguro dos veículos da frota municipal, supervisionar o vencimento dos extintores de
incêndio dos veículos municipais assim como dos extintores que compõe as edificações
municipais, efetuar o balanço de bens patrimoniais e prestar as informações atinentes ao
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, realizar o controle dos bens para penhora, como
fiel depositário, tirar fotocópias e dar apoio à manutenção às máquinas copiadoras dos setores
da municipalidade. Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade,
associadas à sua especialidade e ambiente organizacional.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

72,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

590 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Secretária de Diretoria
40 horas
Diretoria de Gabinete e Dependências

Prefeitura Municipal / Recepção

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Organiza e controla compromissos diários da Diretoria, faz a elaboração de relatórios, reservas
de passagens e hotéis para viagem, controle de compromissos e organização de arquivos.
Implementa as providências para cumprimento dos compromissos da Diretoria. Responde pela
qualidade do fluxo de informações e do arquivamento de documentos, otimizando o tempo.
Atua com gerenciamento de correspondências, comunicações internas e externas, recebimento
e direcionamento de ligações. Mantém as agendas organizadas.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

72,6

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

590 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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Diretoria de Gestão e
Serviços
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos / Lavador
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Lavador

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Ambiente construído em alvenaria, cobertura em telhas Eternit, o forro laje, o piso é em
cerâmica, possui iluminação artificial e natural, a ventilação é natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir águas e tarefas correlatas; Carregar e descarregar móveis e
equipamentos em veículos; Executar tarefas manuais simples que exijam esforço físico, certos
conhecimentos e habilidades elementares; Efetuar a coleta de lixo domiciliar, comercial e
industrial; Varrer as vias e logradouros públicos; Recolher o lixo de mercado público e feiras
livres; Executar tarefas de limpeza em geral, inclusive com remoção de entulhos, carregar e
descarregar veículos de transporte de lixo; Limpar terrenos, limpar e conservar galerias,
esgotos e canais; Incinerar lixo; Efetuar demolição de construção irregulares e remover material
e sobras de construções jogados em vias públicas; Auxiliar na construção de andaimes,
palanques e outros; Executar tarefas braçais como: abrir valas, tapar buracos, capinar, roçar,
quebrar pedras, limpar ralos, auxiliar na pintura de sinalizações, auxiliar no plantio, adubagem
e poda, operar máquinas manuais e bater estacas, trabalhar com emulsão asfáltica, preparar
argamassa e concreto, executar limpeza de conservação e limpeza de cemitério, realizar
limpeza e conservação em dependências escolares; Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Radiação
ionizante.

não

Agente Físico

Ruído contínuo.

Fonte Geradora

Operação
do
Raios Solar.
compressor de ar.

Lavagem veículos

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Boné tipo árabe com protetor de nuca; Óculos de segurança incolor;
Máscara PFF2; Luvas de Látex ou Nitrílica; Protetor auricular tipo
plug ou tipo concha; Bota de PVC; Calçado de Segurança de couro
vaqueteado; Filtro Solar FPS-30; Capa de impermeável.

Eventual / Ocasional.

Umidade

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Tensoativo Aniônico, Alcalinizante, Coadjuvante, Sequestrante,
Conservante e Ácido linear Alquilbenzeno Sulfônico - Ácido
Fluorídrico Oriundos do (Intercap). Ácido Sulfônico, Laril Alquil
Benzeno Sulfonato de Trietanolamina e Sódio, Tensoativo Não
Iônico, Inibidores de corrosão, Alcalinizante – Oriundos do (Shampoo
Automotivo).

Fonte Geradora

Lavagem e Lubrificação de Veículos, Máquinas e Tratores.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor; Calçado
de Segurança de couro vaqueteado, Bota PVC.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Higienização interna das ambulâncias do município.

Exposição ao Agente

Habitual / Intermitente.

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes, choque elétrico.

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

Máquinas e ferramentas
manuais.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Não aplicável.
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

78,3

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

26,8ºC - Natural

Natural

TEMPERATURA
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DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
REQUER
fontes geradoras, a identificação das funções e CUIDADOS
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.
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ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos / Praça Pública
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Praça Pública / SubPrefeitura Aparecida de São Manuel / Praça
Pública de Aparecida de São Manuel / Velório Municipal.

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente compatível com as funções
desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir águas e tarefas correlatas; Carregar e descarregar móveis e
equipamentos em veículos; Executar tarefas manuais simples que exijam esforço físico, certos
conhecimentos e habilidades elementares; Efetuar a coleta de lixo domiciliar, comercial e
industrial; Varrer as vias e logradouros públicos; Recolher o lixo de mercado público e feiras
livres; Executar tarefas de limpeza em geral, inclusive com remoção de entulhos, carregar e
descarregar veículos de transporte de lixo; Limpar terrenos, limpar e conservar galerias,
esgotos e canais; Incinerar lixo; Efetuar demolição de construção irregulares e remover material
e sobras de construções jogados em vias públicas; Auxiliar na construção de andaimes,
palanques e outros; Executar tarefas braçais como: abrir valas, tapar buracos, capinar, roçar,
quebrar pedras, limpar ralos, auxiliar na pintura de sinalizações, auxiliar no plantio, adubagem
e poda, operar máquinas manuais e bater estacas, trabalhar com emulsão asfáltica, preparar
argamassa e concreto, executar limpeza de conservação e limpeza de cemitério, realizar
limpeza e conservação em dependências escolares; Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente.

Fonte Geradora

Conversação de pessoas / Veículos

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hipoclorito de Sódio 2,5% - Tensoativo Aniônico (Linear
Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio e Alquil éter sulfonato de sódio),
Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes,
Corantes - Enzimas: (Lipases e proteases); Alvejante (Perborato de
Sódio), Álcool 70%. Derivados de Materiais de Limpeza.

Fonte Geradora

Limpeza de Materiais e Equipamentos e das Dependências do Local
de Trabalho.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou PVA.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
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Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Limpeza das Dependências do Local de Trabalho, inclusive
Banheiros da praça pública e velório municipal.
Varrição e Coleta de materiais descartáveis, Limpeza de Praça,
Salão.

Exposição ao Agente

Habitual / Permanente.

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou PVA.
Realizam limpeza dos banheiros da praça pública, onde há grande
fluxo de pessoas.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas, Atropelamento.

Postura Inadequada.

Perfuro
Cortantes,
Escadas, Entulho.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função e com faixas
refletivas.

Fonte Geradora

Rampas,

Realizar Ginástica Laboral.
Obs:
Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

418 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

26,8ºC - Natural

Natural

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
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DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
REQUER
fontes geradoras, a identificação das funções e CUIDADOS
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.
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ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos (feminino) / Limpeza
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Diretoria de Gestão / Garagem / Aparecida de São Manuel

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Ambiente construído em alvenaria, cobertura em telhas Eternit, o forro laje, o piso é em
granitina, possui iluminação artificial e natural, a ventilação é artificial e natural através de suas
portas e janelas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar serviços de limpeza e conservação nos diversos setores/departamentos onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir água e efetuar outras tarefas correlatas, Executar tarefas manuais
simples que exijam esforço físico moderado; Manter os móveis e utensílios de escritório ou
similares sempre limpos; Realizar serviços de limpeza e conservação em escolas/creches
municipais; Varrer as vias e logradouros públicos; Auxiliar na elaboração da merenda escolar
assim como ajudar a servir; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente.

Radiação não ionizante.

Fonte Geradora

Conversação de pessoas /
Trânsito.

Raios Solar.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

Eventual / Ocasional

EPI’s

Boné tipo árabe com protetor de nuca; Óculos de segurança incolor
ou fume; Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta; Luvas de Látex ou
Nitrílica; Calçado de Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar
FPS-30.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hipoclorito de Sódio 2,5% - Tensoativo Aniônico (Linear
Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio e Alquil éter sulfonato de sódio),
Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes,
Corantes - Enzimas: (Lipases e proteases); Alvejante (Perborato de
Sódio), Álcool 70%. Derivados de Materiais de Limpeza

Fonte Geradora

Limpeza de Materiais e Equipamentos e das Dependências do Local
de Trabalho.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado, Bota PVC.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Limpeza das Dependências do Local de Trabalho, inclusive
Banheiros.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Luva Látex; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor; Calçado de
Segurança de couro vaqueteado.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas, Animais Peçonhentos
(Sinantrópicos e Silvestres),
Atropelamento.

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

Perfuro Cortantes, Rampas,
Escadas, Entulho, vegetação,
Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Não aplicável.

Agente Ergonômico /
Acidente

Realizar Ginástica Laboral.
Obs:
Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

74,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

418 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

27,9ºC - Natural

Natural

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
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DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
REQUER
fontes geradoras, a identificação das funções e CUIDADOS
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matérias- REQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
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ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos (feminino) / Varredor
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Diretoria de Gestão / Garagem / Aparecida de São Manuel

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Ambiente construído em alvenaria, cobertura em telhas Eternit, o forro laje, o piso é em
granitina, possui iluminação artificial e natural, a ventilação é artificial e natural através de suas
portas e janelas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar serviços de limpeza e conservação nos diversos setores/departamentos onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir água e efetuar outras tarefas correlatas, Executar tarefas manuais
simples que exijam esforço físico moderado; Manter os móveis e utensílios de escritório ou
similares sempre limpos; Realizar serviços de limpeza e conservação em escolas/creches
municipais; Varrer as vias e logradouros públicos; Auxiliar na elaboração da merenda escolar
assim como ajudar a servir; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente.

Radiação não ionizante.

Fonte Geradora

Conversação de pessoas /
Trânsito.

Raios Solar.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Boné tipo árabe com protetor de nuca; Óculos de segurança incolor
ou fume; Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta; Luvas de Látex ou
Nitrílica; Calçado de Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar
FPS-30.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado.

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Varrição e Coleta de materiais descartáveis, Limpeza de Praças,
Ruas e Jardins.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Luva Látex; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor; Calçado
de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:

Trabalhamos com possibilidade de exposição biológica, quando
porventura ocorrer é por curto período.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas, Animais Peçonhentos
(Sinantrópicos e Silvestres),
Atropelamento.

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

Perfuro Cortantes, Rampas,
Escadas, Entulho, vegetação,
Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Não aplicável.

Agente Ergonômico /
Acidente

Realizar Ginástica Laboral.
Obs:
Leve

Moderado

Tipo de Trabalho

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

74,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

418 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

27,9ºC - Natural

Natural

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.
FÍSICOS

REQUER
NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
CUIDADOS
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
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caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos (masculino) / Combate a
Incêndio Municipal
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Vias Urbanas e Rurais

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para realizar suas atividades diárias, sendo deslocado para frente de trabalho
conforme demanda.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir águas e tarefas correlatas; Carregar e descarregar móveis e
equipamentos em veículos; Executar tarefas manuais simples que exijam esforço físico, certos
conhecimentos e habilidades elementares; Efetuar a coleta de lixo domiciliar, comercial e
industrial; Varrer as vias e logradouros públicos; Recolher o lixo de mercado público e feiras
livres; Executar tarefas de limpeza em geral, inclusive com remoção de entulhos, carregar e
descarregar veículos de transporte de lixo; Limpar terrenos, limpar e conservar galerias,
esgotos e canais; Incinerar lixo; Efetuar demolição de construção irregulares e remover material
e sobras de construções jogados em vias públicas; Auxiliar na construção de andaimes,
palanques e outros; Executar tarefas braçais como: abrir valas, tapar buracos, capinar, roçar,
quebrar pedras, limpar ralos, auxiliar na pintura de sinalizações, auxiliar no plantio, adubagem
e poda, operar máquinas manuais e bater estacas, trabalhar com emulsão asfáltica, preparar
argamassa e concreto, executar limpeza de conservação e limpeza de cemitério, realizar
limpeza e conservação em dependências escolares; Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior hierárquico.
Nota: Realiza a função de Brigadista de Incêndio, combatendo incêndios e áreas urbanas
(casas / carros) e áreas rurais (floresta / plantações).
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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AMBIENTAIS - PPRA

PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído contínuo.

Radiação
ionizante.

não

Fonte Geradora

Trânsito urbano.

Raios Solar.

Fogo em vegetação /
veículos e casas.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

Intermitente
Ocasional

EPI’s

Capa de aproximação ou conjunto de aproximação; Bota de combate
a incêndio e aproximação; Capacete de bombeiro; Máscara
respirador semifacial; filtro para respirador semifacial para vapores
orgânicos; Óculos de segurança incolor; Óculos de segurança fume;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar FPS-30.

Obs:

No caso do Calor, gera desconforto térmico.

Calor

/

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, fumos, particulado
inalável.

Fonte Geradora

Fogo em Vegetação, incêndios em carro, casas.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Capa de aproximação ou conjunto de aproximação; Bota de combate
a incêndio e aproximação; Capacete de bombeiro; Máscara
respirador semifacial; filtro para respirador semifacial para vapores
orgânicos; Óculos de segurança incolor; Óculos de segurança fume;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas, Queimaduras, Animais
Peçonhentos (Sinantrópicos e
Silvestres).

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

Acesso aos ambientes de
trabalho, combate a incêndio,
vegetação

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função e com faixas
refletivas.

Agente Ergonômico /
Acidente

Realizar Ginástica Laboral.
Obs:
Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

80,2

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

SIM

ACEITÁVEL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

27,8ºC - Natural

Natural

TEMPERATURA
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DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
REQUER
fontes geradoras, a identificação das funções e CUIDADOS
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.
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ERGONÔMICOS

ACIDENTES

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

CRÍTICO

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES








Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente;
Ressaltamos a necessidade de uma base para o funcionamento da brigada de incêndio
da Cidade, bem como local apropriado para os trabalhadores ficarem quando em
prontidão e ainda dispor de local para estacionar as viaturas de combate a incêndio,
conforme disposto da NBR-14608, Item 6, subitem 6.1.
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PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel
Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos (masculino) / Lixeiro,
Caminhão cata saco-Coleta
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Vias e Locais Públicos

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para realizar suas atividades diárias, sendo deslocado para frente de trabalho
conforme demanda.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir águas e tarefas correlatas; Carregar e descarregar móveis e
equipamentos em veículos; Executar tarefas manuais simples que exijam esforço físico, certos
conhecimentos e habilidades elementares; Efetuar a coleta de lixo domiciliar, comercial e
industrial; Varrer as vias e logradouros públicos; Recolher o lixo de mercado público e feiras
livres; Executar tarefas de limpeza em geral, inclusive com remoção de entulhos, carregar e
descarregar veículos de transporte de lixo; Limpar terrenos, limpar e conservar galerias,
esgotos e canais; Incinerar lixo; Efetuar demolição de construção irregulares e remover material
e sobras de construções jogados em vias públicas; Auxiliar na construção de andaimes,
palanques e outros; Executar tarefas braçais como: abrir valas, tapar buracos, capinar, roçar,
quebrar pedras, limpar ralos, auxiliar na pintura de sinalizações, auxiliar no plantio, adubagem
e poda, operar máquinas manuais e bater estacas, trabalhar com emulsão asfáltica, preparar
argamassa e concreto, executar limpeza de conservação e limpeza de cemitério, realizar
limpeza e conservação em dependências escolares; Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior hierárquico.
Nota: Realiza trabalhos de coleta de lixo Urbano e Cata sacos.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído contínuo.

Radiação não ionizante.

Fonte Geradora

Trânsito urbano.

Raios Solar.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Boné tipo árabe com protetor de nuca; Óculos de segurança incolor;
Máscara PFF2; Luvas de PVC; Calçado de Segurança de couro
vaqueteado; Filtro Solar FPS-30.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado.

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Lixo Urbano

Exposição ao Agente

Habitual / Permanente

EPI’s

Luva PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor; Calçado de
Segurança de couro vaqueteado.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas, Atropelamento.

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

Perfuro Cortantes, Rampas,
Escadas, Entulho, vegetação,
Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função e com faixas
refletivas.
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

85,0

Para 480 minutos diários

82,38 LAVG

Risco mínimo LEX <80dB(A)

SIM

ACEITÁVEL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

27,8ºC - Natural

Natural

L.T. LIMITE TOLERÁVEL
MEDIÇÃO NEN [dB(A)]
NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

TEMPERATURA
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DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
REQUER
fontes geradoras, a identificação das funções e CUIDADOS
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.
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ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos / Massa asfáltica
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Vias Públicas

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Não possui local fixo para execução de suas atividades laborais, realiza trabalhos conforme
programação e necessidade.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir águas e tarefas correlatas; Carregar e descarregar móveis e
equipamentos em veículos; Executar tarefas manuais simples que exijam esforço físico, certos
conhecimentos e habilidades elementares; Efetuar a coleta de lixo domiciliar, comercial e
industrial; Varrer as vias e logradouros públicos; Recolher o lixo de mercado público e feiras
livres; Executar tarefas de limpeza em geral, inclusive com remoção de entulhos, carregar e
descarregar veículos de transporte de lixo; Limpar terrenos, limpar e conservar galerias,
esgotos e canais; Incinerar lixo; Efetuar demolição de construção irregulares e remover material
e sobras de construções jogados em vias públicas; Auxiliar na construção de andaimes,
palanques e outros; Executar tarefas braçais como: abrir valas, tapar buracos, capinar, roçar,
quebrar pedras, limpar ralos, auxiliar na pintura de sinalizações, auxiliar no plantio, adubagem
e poda, operar máquinas manuais e bater estacas, trabalhar com emulsão asfáltica, preparar
argamassa e concreto, executar limpeza de conservação e limpeza de cemitério, realizar
limpeza e conservação em dependências escolares; Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior hierárquico.
Nota: Realiza a função de Rasteleiro.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Radiação
ionizante.

não Vibração de Mãos e
Braços.

Agente Físico

Ruído contínuo.

Fonte Geradora

Operação
com
Raios Solar.
máquinas manuais.

Compactador
sola, tipo placa.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Boné tipo árabe com protetor de nuca; Óculos de segurança incolor
e/ou fume; Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta; Protetor auricular tipo
plug ou tipo concha; Calçado de Segurança de couro vaqueteado;
Filtro Solar FPS-30.

Intermitente

de

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado,
hidrocarbonetos
saturados
(parafínicos
ou
naftênicos),
hidrocarbonetos e oxigenados, compostos de enxofre.

Fonte Geradora

Massa asfáltica, óleo diesel.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor; Calçado de Segurança
de couro vaqueteado; Luvas de Látex ou Nitrílica.

Obs:

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

Página 581

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado.

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo.

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Quedas,
Atropelamento.

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

máquinas e ferramentas
manuais, Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função e com faixas
refletivas.
Realizar Ginástica Laboral.
Realizar sinalização da via, interditar sempre que necessário.

Obs:

Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

81,2

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

SIM

ACEITÁVEL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

27,2ºC - Natural

Natural

TEMPERATURA
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DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
REQUER
fontes geradoras, a identificação das funções e CUIDADOS
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.
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ERGONÔMICOS

ACIDENTES

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.

RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos (masculino) / Pedreiro
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Vias e Próprios Públicos / Garagem

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para realizar suas atividades diárias, sendo deslocado para frente de trabalho
conforme demanda.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir águas e tarefas correlatas; Carregar e descarregar móveis e
equipamentos em veículos; Executar tarefas manuais simples que exijam esforço físico, certos
conhecimentos e habilidades elementares; Efetuar a coleta de lixo domiciliar, comercial e
industrial; Varrer as vias e logradouros públicos; Recolher o lixo de mercado público e feiras
livres; Executar tarefas de limpeza em geral, inclusive com remoção de entulhos, carregar e
descarregar veículos de transporte de lixo; Limpar terrenos, limpar e conservar galerias,
esgotos e canais; Incinerar lixo; Efetuar demolição de construção irregulares e remover material
e sobras de construções jogados em vias públicas; Auxiliar na construção de andaimes,
palanques e outros; Executar tarefas braçais como: abrir valas, tapar buracos, capinar, roçar,
quebrar pedras, limpar ralos, auxiliar na pintura de sinalizações, auxiliar no plantio, adubagem
e poda, operar máquinas manuais e bater estacas, trabalhar com emulsão asfáltica, preparar
argamassa e concreto, executar limpeza de conservação e limpeza de cemitério, realizar
limpeza e conservação em dependências escolares; Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior hierárquico.
Nota: Realiza trabalhos de Pedreiro e ajudante de Pedreiro.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro Digital,
importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD - TGD-200;
Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR-2 da marca
Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e calibrador de vazão MOD
CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca Criffer. E utilizado a
metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura física e organizacional
dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos Colaboradores/Servidores.
Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de
propagação.

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente / Ruído contínuo. Radiação não ionizante.

Fonte Geradora

Conversação de pessoas. /
Operação
com
máquinas Raios Solares.
manuais / Betoneira.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional.

EPI’s

Óculos de segurança incolor; Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar FPS-30.
Boné tipo árabe com protetor de nuca.

Eventual / Ocasional

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hidróxido de cálcio, Hidróxido de magnésio, Carbonato de cálcio,
Óxido de cálcio – Silicato tricálcico, Silicato dicálcico, Ferroaluminato de cálcio, Sulfato de cálcio, Aluminato tricálcico,
Carbonato de cálcio, Óxido de magnésio, Óxido de cálcio – Quartzo,
Feldspato, Mica, Zircão, Magnetita, Ilmenita, Mônazita, Cassiterita Derivados de Materiais de Construção Civil.

Fonte Geradora

Argamassa; Concreto; massa para assentar tijolos.

Exposição ao Agente

Eventual / Intermitente.

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Máscara PFF2; Respirador semifacial com
filtro para vapores orgânicos; Óculos de segurança incolor; Avental
tipo barbeiro de fibra de polietileno de alta densidade com manga
longa; Creme protetor para as mãos; Calçado de Segurança de
couro vaqueteado ou PVA, Bota PVC.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Construção e reforma de caixa de passagem/gordura residencial,
Eventual substituição de vasos sanitários.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas, Animais Peçonhentos
(Sinantrópicos e Silvestres).

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

Perfuro Cortantes, Rampas,
Escadas, máquinas e
ferramentas manuais, Entulho,
vegetação, Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função e com faixas
refletivas.

Agente Ergonômico /
Acidente

Realizar Ginástica Laboral.

Obs:
Tipo de Trabalho

Leve

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

85,0

Para 480 minutos diários

81,2 LAVG

Risco mínimo LEX <80dB(A)

SIM

ACEITÁVEL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

27,8ºC - Natural

Natural

L.T. LIMITE TOLERÁVEL
MEDIÇÃO NEN [dB(A)]
NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

TEMPERATURA
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DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
REQUER
fontes geradoras, a identificação das funções e CUIDADOS
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matérias- REQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.
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ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos (masculino) / Pintor
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Vias e Locais Públicos

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para realizar suas atividades diárias, sendo deslocado para frente de trabalho
conforme demanda.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir águas e tarefas correlatas; Carregar e descarregar móveis e
equipamentos em veículos; Executar tarefas manuais simples que exijam esforço físico, certos
conhecimentos e habilidades elementares; Efetuar a coleta de lixo domiciliar, comercial e
industrial; Varrer as vias e logradouros públicos; Recolher o lixo de mercado público e feiras
livres; Executar tarefas de limpeza em geral, inclusive com remoção de entulhos, carregar e
descarregar veículos de transporte de lixo; Limpar terrenos, limpar e conservar galerias,
esgotos e canais; Incinerar lixo; Efetuar demolição de construção irregulares e remover material
e sobras de construções jogados em vias públicas; Auxiliar na construção de andaimes,
palanques e outros; Executar tarefas braçais como: abrir valas, tapar buracos, capinar, roçar,
quebrar pedras, limpar ralos, auxiliar na pintura de sinalizações, auxiliar no plantio, adubagem
e poda, operar máquinas manuais e bater estacas, trabalhar com emulsão asfáltica, preparar
argamassa e concreto, executar limpeza de conservação e limpeza de cemitério, realizar
limpeza e conservação em dependências escolares; Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior hierárquico.
Nota: Realiza trabalhos de pinturas em prédios e vias da municipalidade.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído contínuo.

Radiação não ionizante.

Fonte Geradora

Trânsito urbano.

Raios Solar.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

Intermitente

EPI’s

Boné tipo árabe com protetor de nuca; Óculos de segurança incolor;
Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta; Luvas de Látex ou Nitrílica;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar FPS-30.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Poeiras, Toluol, Estireno, Acrilato de Butila, Aguarrás Mineral - C
Xileno - D Metil Etil Cetoxima - Octoato de Cobalto - Octoato de
Cálcio - Octoato de Zinco - Carbonato de Cálcio - Dióxido de Titânio Óxido de Ferro. Oriundos de Vernizes e Tintas. Xilenos (orto, meta)
Hidrocarbonetos aromáticos – Éter Monobutílico de Etilenoglicol e
Mistura Hidrocarbonetos – Tolueno - Álcool Etílico - Metil Etil Cetona.
Oriundos de Solventes e Thinner.

Fonte Geradora

Lixamento de paredes, Pintura de Imóveis, Pintura de vias.

Exposição ao Agente

Intermitente.

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Máscara PFF2; Respirador semifacial com
filtro para vapores orgânicos; Óculos de segurança incolor; Calçado
de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado.

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas, Animais Peçonhentos
(Sinantrópicos e Silvestres).

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

Perfuro
Cortantes,
Rampas,
Escadas,
máquinas
e
ferramentas manuais, Entulho,
vegetação, Trânsito. Trabalho em
Altura.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função e com faixas
refletivas.

Agente Ergonômico /
Acidente

Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

79,2

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

27,8ºC - Natural

Natural

TEMPERATURA
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DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
REQUER
fontes geradoras, a identificação das funções e CUIDADOS
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

SEM
RISCOS

Página 593

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES








Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente;
Orientamos que seja realizada a substituição dos materiais de pintura utilizados na
atualidade, para produtos à base d’água, pois desta forma não estaria expondo o
servidor a riscos a sua saúde conforme descreve o Anexo 13 da NR-15. Após a
substituição, os servidores em questão não farão mais jus ao adicional de insalubridade.
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PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos / Roçador
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Área urbana

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Não possui local fixo para execução de suas atividades laborais, realiza trabalhos conforme
programação e necessidade.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir águas e tarefas correlatas; Carregar e descarregar móveis e
equipamentos em veículos; Executar tarefas manuais simples que exijam esforço físico, certos
conhecimentos e habilidades elementares; Efetuar a coleta de lixo domiciliar, comercial e
industrial; Varrer as vias e logradouros públicos; Recolher o lixo de mercado público e feiras
livres; Executar tarefas de limpeza em geral, inclusive com remoção de entulhos, carregar e
descarregar veículos de transporte de lixo; Limpar terrenos, limpar e conservar galerias,
esgotos e canais; Incinerar lixo; Efetuar demolição de construção irregulares e remover material
e sobras de construções jogados em vias públicas; Auxiliar na construção de andaimes,
palanques e outros; Executar tarefas braçais como: abrir valas, tapar buracos, capinar, roçar,
quebrar pedras, limpar ralos, auxiliar na pintura de sinalizações, auxiliar no plantio, adubagem
e poda, operar máquinas manuais e bater estacas, trabalhar com emulsão asfáltica, preparar
argamassa e concreto, executar limpeza de conservação e limpeza de cemitério, realizar
limpeza e conservação em dependências escolares; Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior hierárquico.
Nota: Opera roçadeira costal junto com sua equipe de trabalho.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Radiação
ionizante.

não Vibração de Mãos e
Braços.

Agente Físico

Ruído contínuo.

Fonte Geradora

Operação
roçadeira
trânsito

Exposição ao Agente

Habitual
Permanente

EPI’s

Boné Roçador com tela facial ou capacete de segurança com kit
protetor facial tipo tela; abafador de ruído 22dB (NRRsf); Luvas
multitato; Perneira em couro; Calçado de segurança; Avental de
raspa;

Obs:

Realizar Pausas (de 15 a 20 minutos) a cada (3horas trabalhadas
com a Roçadeira Costal).

com
costal, Raios Solar.
/ Habitual
Permanente

Roçadeira costal.
/ Habitual
Permanente

/

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hidrocarbonetos
saturados
(parafínicos
ou
naftênicos),
hidrocarbonetos e oxigenados, compostos de enxofre, compostos de
nitrogênio e compostos metálicos, todos eles em baixas
concentrações. Oriundos de óleo diesel e gasolina. ácido graxo de
cálcio, ou de lítio, aditivos de grafite coloidal oriundos de graxa
lubrificante.

Fonte Geradora

Abastecimento, Lubrificação da Roçadeira Costal

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor; Calçado
de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente Nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas em mesmo nível, Animais
Peçonhentos
(Sinantrópicos
e
Silvestres), Atropelamento.

Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Fonte Geradora

Postura Inadequada / Longo Perfuro
Cortantes,
Rampas,
período carregando peso das Escadas, manuseio de ferramentas
máquinas.
manuais, vegetação.

Exposição ao Agente

Habitual / Permanente.

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função e com faixas
refletivas.

Habitual / Permanente.

Realizar Ginástica Laboral.
Realizar Pausas (de 15 a 20 minutos) a cada (3horas trabalhadas).
Realizar treinamento de operação com roçadeira costal.

Obs:

Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

85,0

Para 480 minutos diários

92,56 LAVG

Risco mínimo LEX <80dB(A)

SIM

GRAVE

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

27,5ºC - Natural

Natural

L.T. LIMITE TOLERÁVEL
MEDIÇÃO NEN [dB(A)]
NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

TEMPERATURA
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DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] NÃO ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação
quantitativa
(medições),
utilizando
equipamentos de avaliação ambiental, deverá ser
realizada sempre que necessária para dimensionar a
exposição dos trabalhadores ou para comprovar o controle
da exposição.

CRÍTICO

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.
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ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

CRÍTICO

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

CRÍTICO

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES









Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente;
Ressaltamos a importância em fazer uso da tela em locais onde haja passagem de
pedestre e carros e/ou ainda nas proximidades de estacionamentos, a fim que se evite a
projeção de particulado sólido a transeuntes e veículos no local;
Para a realização de roçada em taludes, onde haja uma inclinação maior que 45º, se faz
necessário realizar ancoragem, cinto de segurança e acessos por corda para efetuar o
trabalho.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos / Rodoviária
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Rodoviária

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir águas e tarefas correlatas; Carregar e descarregar móveis e
equipamentos em veículos; Executar tarefas manuais simples que exijam esforço físico, certos
conhecimentos e habilidades elementares; Efetuar a coleta de lixo domiciliar, comercial e
industrial; Varrer as vias e logradouros públicos; Recolher o lixo de mercado público e feiras
livres; Executar tarefas de limpeza em geral, inclusive com remoção de entulhos, carregar e
descarregar veículos de transporte de lixo; Limpar terrenos, limpar e conservar galerias,
esgotos e canais; Incinerar lixo; Efetuar demolição de construção irregulares e remover material
e sobras de construções jogados em vias públicas; Auxiliar na construção de andaimes,
palanques e outros; Executar tarefas braçais como: abrir valas, tapar buracos, capinar, roçar,
quebrar pedras, limpar ralos, auxiliar na pintura de sinalizações, auxiliar no plantio, adubagem
e poda, operar máquinas manuais e bater estacas, trabalhar com emulsão asfáltica, preparar
argamassa e concreto, executar limpeza de conservação e limpeza de cemitério, realizar
limpeza e conservação em dependências escolares; Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente.

Fonte Geradora

Conversação de pessoas / Veículos

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hipoclorito de Sódio 2,5% - Tensoativo Aniônico (Linear
Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio e Alquil éter sulfonato de sódio),
Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes,
Corantes - Enzimas: (Lipases e proteases); Alvejante (Perborato de
Sódio), Álcool 70%. Derivados de Materiais de Limpeza.

Fonte Geradora

Limpeza de Materiais e Equipamentos e das Dependências do Local
de Trabalho.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou PVA.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Limpeza das Dependências do Local de Trabalho, inclusive
Banheiros.
Varrição e Coleta de materiais descartáveis, Limpeza de Praça,
Salão e Plataforma.

Exposição ao Agente

Habitual / Permanente.

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou PVA.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas, Atropelamento.

Postura Inadequada.

Perfuro
Cortantes,
Escadas, Entulho.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função e com faixas
refletivas.

Fonte Geradora

Rampas,

Realizar Ginástica Laboral.
Obs:

Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

418 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

26,8ºC - Natural

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
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avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

CRÍTICO

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos (Masculino) / Varredor
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Diretoria de Gestão / Garagem / Aparecida de São Manuel

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Ambiente construído em alvenaria, cobertura em telhas Eternit, o forro laje, o piso é em
granitina, possui iluminação artificial e natural, a ventilação é artificial e natural através de suas
portas e janelas. Porém durante períodos do dia fica sem local fixo, sendo enviado para
limpeza das ruas, praças e jardins.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir águas e tarefas correlatas; Carregar e descarregar móveis e
equipamentos em veículos; Executar tarefas manuais simples que exijam esforço físico, certos
conhecimentos e habilidades elementares; Efetuar a coleta de lixo domiciliar, comercial e
industrial; Varrer as vias e logradouros públicos; Recolher o lixo de mercado público e feiras
livres; Executar tarefas de limpeza em geral, inclusive com remoção de entulhos, carregar e
descarregar veículos de transporte de lixo; Limpar terrenos, limpar e conservar galerias,
esgotos e canais; Incinerar lixo; Efetuar demolição de construção irregulares e remover material
e sobras de construções jogados em vias públicas; Auxiliar na construção de andaimes,
palanques e outros; Executar tarefas braçais como: abrir valas, tapar buracos, capinar, roçar,
quebrar pedras, limpar ralos, auxiliar na pintura de sinalizações, auxiliar no plantio, adubagem
e poda, operar máquinas manuais e bater estacas, trabalhar com emulsão asfáltica, preparar
argamassa e concreto, executar limpeza de conservação e limpeza de cemitério, realizar
limpeza e conservação em dependências escolares; Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente.

Radiação não ionizante.

Fonte Geradora

Conversação de pessoas /
Trânsito.

Raios Solar.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Boné tipo árabe com protetor de nuca; Óculos de segurança incolor
ou fume; Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta; Luvas de Látex ou
Nitrílica; Calçado de Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar
FPS-30.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado.

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Varrição e Coleta de materiais descartáveis, Limpeza de Praças,
Ruas e Jardins.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Luva Látex; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor; Calçado
de Segurança de couro vaqueteado.
Trabalhamos com possibilidade de exposição biológica, quando
porventura ocorrer é por curto período.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas, Animais Peçonhentos
(Sinantrópicos e Silvestres),
Atropelamento.

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

Perfuro Cortantes, Rampas,
Escadas, Entulho, vegetação,
Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Não aplicável.
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

74,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

418 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

27,9ºC - Natural

Natural

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
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DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
REQUER
fontes geradoras, a identificação das funções e CUIDADOS
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.
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ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel
Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos (masculino)
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Vias e Locais Públicos

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para realizar suas atividades diárias, sendo deslocado para frente de trabalho
conforme demanda.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir águas e tarefas correlatas; Carregar e descarregar móveis e
equipamentos em veículos; Executar tarefas manuais simples que exijam esforço físico, certos
conhecimentos e habilidades elementares; Efetuar a coleta de lixo domiciliar, comercial e
industrial; Varrer as vias e logradouros públicos; Recolher o lixo de mercado público e feiras
livres; Executar tarefas de limpeza em geral, inclusive com remoção de entulhos, carregar e
descarregar veículos de transporte de lixo; Limpar terrenos, limpar e conservar galerias,
esgotos e canais; Incinerar lixo; Efetuar demolição de construção irregulares e remover material
e sobras de construções jogados em vias públicas; Auxiliar na construção de andaimes,
palanques e outros; Executar tarefas braçais como: abrir valas, tapar buracos, capinar, roçar,
quebrar pedras, limpar ralos, auxiliar na pintura de sinalizações, auxiliar no plantio, adubagem
e poda, operar máquinas manuais e bater estacas, trabalhar com emulsão asfáltica, preparar
argamassa e concreto, executar limpeza de conservação e limpeza de cemitério, realizar
limpeza e conservação em dependências escolares; Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído contínuo.

Radiação não ionizante.

Fonte Geradora

Trânsito urbano.

Raios Solar.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Óculos de segurança incolor; Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar FPS-30.
Boné tipo árabe com protetor de nuca.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado.

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado.

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas, Animais Peçonhentos
(Sinantrópicos e Silvestres).

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

Perfuro Cortantes, Rampas,
Escadas, máquinas e
ferramentas manuais, Entulho,
vegetação, Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função e com faixas
refletivas.

Agente Ergonômico /
Acidente

Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

79,2

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

27,8ºC - Natural

Natural

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.
FÍSICOS

REQUER
NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
CUIDADOS
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
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caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

Página 613

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel
Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Chefe de Oficina mecânica
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Oficina Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, piso queimado, com iluminação natural e artificial,
ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Inspecionar os veículos e as máquinas examinando diretamente ou por meios de aparelhos ou
bando de provas para determinar os defeitos e anormalidades do funcionamento dos mesmos.
Orientar a desmontagem e os procedimentos os ajustes ou substituição de peças do motor dos
sistemas de freios, de ignição, de direção, alimentação de combustível, transmissão e de
suspensão, fazendo com que se utilizem as ferramentas e instrumentos apropriados para
recondicionar o veículo e assegurar e seu bom funcionamento. Orientar o recondicionamento
do equipamento elétrico da máquina e do veículo, regulagem dos faróis, alinhamento e
balanceamento de direção se necessário enviar os mesmos às oficinas especializadas ou as
partes danificadas para completar a manutenção do veículo. Acompanhar a limpeza e
lubrificação das peças e equipamentos providenciando os acessórios para a execução do
serviço. Supervisionar a montagem dos demais componentes dos veículos e máquinas
guiando-se pelos desenhos e especificações pertinentes, para possibilitar sua utilização. Testar
as máquinas e os veículos uma vez montados, comprovando o resultado dos serviços
realizados. Elaborar relatórios registrando os consertos executados nas máquinas e veículos,
as peças reparadas, troca e nível de óleo e limpeza de filtros. Requisitar junto a seção de
compras a reposição das peças utilizadas nos consertos das máquinas e veículos. Executar
outras tarefas correlatas e afins determinadas pelo superior.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído contínuo.

Radiação Não ionizante

Fonte Geradora

Operação com máquinas
manuais.

Solda elétrica e oxiacetileno.

Exposição ao Agente

Intermitente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Óculos de segurança incolor; Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta;
Luvas de Látex ou Nitrílica; Protetor auricular tipo plug ou tipo
concha; Calçado de Segurança de couro vaqueteado; Máscara de
solda.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hidrocarbonetos
saturados
(parafínicos
ou
naftênicos),
hidrocarbonetos e oxigenados, compostos de enxofre, compostos de
nitrogênio e compostos metálicos, todos eles em baixas
concentrações. Oriundos de óleo diesel e gasolina. ácido graxo de
cálcio, ou de lítio, aditivos de grafite coloidal oriundos de graxa
lubrificante.

Fonte Geradora

Lubrificação e Manutenção de veículos leves e pesados.

Exposição ao Agente

Eventual

EPI’s

Óculos de segurança incolor; Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta;
Luvas de Látex ou Nitrílica; Protetor auricular tipo plug ou tipo
concha; Calçado de Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar
FPS-30; Creme de proteção contra hidrocarbonetos.

Obs:

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

Página 616

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado.

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas.

Fonte Geradora

Perfuro
Cortantes,
Rampas,
Postura Inadequada. / Mobiliário
Escadas,
máquinas
e
inadequado.
ferramentas manuais.

Exposição ao Agente

Intermitente.

EPI’s

Não aplicável.

Intermitente.

Realizar Ginástica Laboral.
Obs:

Leve

Moderado

Tipo de Trabalho

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

83,4

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

SIM

ACEITÁVEL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

27,5ºC - Natural

Natural

TEMPERATURA
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DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
REQUER
identificação, a determinação e localização das possíveis
CUIDADOS
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.
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ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Digitador
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Garagem / Diretoria de Gestão

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e
artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Organizar a rotina de serviços e realizar a entrada e transmissão de dados, operando
teleimpressoras e microcomputadores; Registrar e transcrever informações, operando
máquinas de escrever e computadores; Atender necessidades dos munícipes e servidores
municipais; Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas
à sua especialidade e ambiente organizacional.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
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Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

72,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

500 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
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doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

SEM
RISCOS

Página 623

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Eletricista de Manutenção de Iluminação Pública
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Vias Públicas

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para a jornada de trabalho, sendo designado conforme a frente de trabalho no
município.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Planejamento, preparação, organização e realização das atividades de manutenção da
iluminação pública do Município; Substituição e instalação dos sistemas de iluminação pública
do Município, observando as normas de saúde e segurança no trabalho, assim como as
normas técnicas, padrões técnicos e especificações materiais da ABNT. Executar outras
atividades afins e compatíveis com o cargo.
Nota: Realiza os trabalhos nos equipamentos e rede elétrica desenergizadas e
energizadas, quando nas inspeções visuais em rede energizada, essa é em baixa
voltagem (127V, 220V, 380V), porém fica dentro da zona de risco conforme NR-10.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído
ambiente.
contínuo.

/

Ruído

Fonte Geradora

Conversação de pessoas. /
Operação
com
máquinas Raios Solar.
manuais.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional.

EPI’s

Óculos de segurança incolor; Luvas isolante baixa tensão; Luvas de
Vaqueta; Luvas tricotada multitato; Protetor auricular tipo plug ou tipo
concha; Calçado de Segurança de couro vaqueteado sem biqueira;
Filtro Solar.

Radiação não ionizante.

Eventual / Ocasional

Os EPIs descritos acima, se faz necessário quando da utilização de
maquinário manual, onde momentaneamente o limite de tolerância
pode ser ultrapassado.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado.

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES

Postural / Ergonômico

Acidentes, Batida contra, Cortes, Quedas
em altura, choque elétrico, Animais
Peçonhentos
(Sinantrópicos
e
Silvestres),

Fonte Geradora

Postura inadequada

Perfuro Cortantes, Rampas, Escadas,
manuseio de ferramentas manuais,
operações em redes de baixa tensão.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente.

EPI’s

Cinto de Segurança para trabalho em altura;

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Permitir trabalhos apenas em rede desenergizada.
Linha de vida para acesso ao telhado (quando necessário);
Acesso seguro nos pontos de trabalho em altura;
Realizar Check-list do caminhão munck e cestinha de elevação.

Agente Ergonômico /
Acidente

Leve

Moderado

Tipo de Trabalho

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

73,6

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

26,8ºC - Natural

Natural

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

REQUER
CUIDADOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação
quantitativa
(medições),
utilizando
equipamentos de avaliação ambiental, deverá ser
realizada sempre que necessária para dimensionar a
exposição dos trabalhadores ou para comprovar o controle
da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

CRÍTICO

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Eletricista
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Vias Públicas

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para a jornada de trabalho, sendo designado conforme a frente de trabalho no
município.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Prestar serviços de instalação elétrica, substituições e reparos de média e baixa tensão nas
edificações e outros locais públicos; estudar o estabelecimento dos roteiros das atividades,
através de consultas a plantas, esquemas, especificações e outras informações; colocar e fixar
quadro de aparelhos e instrumentos, fusíveis, tomadas e interruptores para estruturação das
instalações elétricas; realizar corte, dobradura e instalação de condutores, isolantes e cabos
elétricos; realizar testes para comprovar a precisão do trabalho realizado; organizar, controlar e
manter os equipamentos e instrumentos de trabalho; participar de reuniões, treinamento e
desenvolvimento para aperfeiçoamento do processo de trabalho; executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
Nota: Realiza os trabalhos nos equipamentos e rede elétrica desenergizadas e
energizadas, quando nas inspeções visuais em rede energizada, essa é em baixa
voltagem (127V, 220V, 380V), porém fica dentro da zona de risco conforme NR-10.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído
ambiente.
contínuo.

/

Ruído

Fonte Geradora

Conversação de pessoas. /
Operação
com
máquinas Raios Solar.
manuais.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional.

EPI’s

Óculos de segurança incolor; Luvas isolante baixa tensão; Luvas de
Vaqueta; Luvas tricotada multitato; Protetor auricular tipo plug ou tipo
concha; Calçado de Segurança de couro vaqueteado sem biqueira;
Filtro Solar.

Radiação não ionizante.

Eventual / Ocasional

Os EPIs descritos acima, se faz necessário quando da utilização de
maquinário manual, onde momentaneamente o limite de tolerância
pode ser ultrapassado.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado.

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES

Postural / Ergonômico

Acidentes, Batida contra, Cortes, Quedas
em altura, choque elétrico, Animais
Peçonhentos
(Sinantrópicos
e
Silvestres),

Fonte Geradora

Postura inadequada

Perfuro Cortantes, Rampas, Escadas,
manuseio de ferramentas manuais,
operações em redes de baixa tensão.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente.

EPI’s

Cinto de Segurança para trabalho em altura;

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Permitir trabalhos apenas em rede desenergizada.
Linha de vida para acesso ao telhado (quando necessário);
Acesso seguro nos pontos de trabalho em altura;
Realizar Check-list do caminhão munck e cestinha de elevação.

Agente Ergonômico /
Acidente

Leve

Moderado

Tipo de Trabalho

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

73,6

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

26,8ºC - Natural

Natural

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

REQUER
CUIDADOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação
quantitativa
(medições),
utilizando
equipamentos de avaliação ambiental, deverá ser
realizada sempre que necessária para dimensionar a
exposição dos trabalhadores ou para comprovar o controle
da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

CRÍTICO

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel
Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Encanador
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Próprios públicos do município.

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso em cerâmica com forro de PVC e laje, iluminação natural e
artificial, ventilação natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Instalar e executar reparos e conservação em instalações hidráulicas, redes de tubulação,
distribuição e coleta de água, vapor, gases, combustível, ar comprimido, esgotos, instrumentos
de controle de pressão, válvulas etc., de acordo com especificações de desenhos, esquemas e
ordens de trabalho; Executar os reparos necessários, utilizando ferramentas e instrumentos
adequados, cortando, dobrando, dilatando, vedando, rosqueando, soldando, regulando e
outros; Testar os trabalhos realizados, procedendo aos ajustes necessários; Anotar os
materiais a serem utilizados dos diversos serviços, encaminhando os itens faltantes para
providências de compra, de forma a evitar atrasos e interrupções nos serviços; Zelar pela
segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da
execução dos serviços; Transportar peças, materiais, ferramentas e o que mais for necessário
à realização dos serviços; Executar tratamento e descarte de resíduos de materiais
provenientes de seu local de trabalho; Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza
dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bom como do local de trabalho; Fazer
instalações de encanamentos, em aparelhos sanitários, caixas de descargas, testar e consertar
a rede hidráulica, incluindo canalizações, válvulas e registros; Limpar e desobstruir ralos,
tubulações, caixas de inspeção, etc.; Fazer reparos em reservatórios e chaves de boia ou em
qualquer tipo de junta em canalizações; Repara vazamentos das tubulações de casa de
bombas; Substituir e eliminar vazamentos de aparelhos sanitários; Trabalhar em tubulações de
PVC, cobre e galvanizadas; Confeccionar e assentar calhas, assentar manilhas e fazer
ligações de bombas, reservatórios de água, rede de água, esgoto e gás; Limpar e desentupir
calhas, fossas, condutores de águas pluviais, caixas de gordura, canos, ralos e instalações
sanitárias em geral; Executar tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação
superior.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente.

Radiação não ionizante.

Fonte Geradora

Conversação de pessoas.

Raios Solares.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional.

Intermitente.

EPI’s

Boné tipo árabe com protetor de nuca; Óculos de segurança incolor;
Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta; Luvas de Látex ou Nitrílica; Bota
de PVC; Calçado de Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar
FPS-30.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Cloridróxido de alumínio – Hidrocloreto de alumínio – Sulfato de
Alumínio Cola plástica.

Fonte Geradora

Aplicar em fonte - caixa d’água e manutenção de canos.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Galerias, esgotos, fossas sépticas.

Exposição ao Agente

Habitual / Permanente.

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou PVA.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidente,
Quedas,
Contra, Cortes.

Batidas

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

Máquinas e Equipamentos –
Escadas,
Rampa,
Materiais
Perfuro Cortantes

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Não Aplicável
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

82,1

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

SIM

ACEITÁVEL

418 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

26,8ºC - Natural

Natural

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
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DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis REQUER
fontes geradoras, a identificação das funções e CUIDADOS
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.
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ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel
Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Jardineiro
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Sem local fixo

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para a jornada de trabalho, sendo designado conforme a frente de trabalho no
município.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Prestar serviços de jardinagem e horticultura. Plantar sementes e mudas. Preparar a terra,
canteiros e arruamentos, de acordo com técnicas e orientações estabelecidas. Tratar e manter
os parques, jardins e hortas, renovando as partes danificadas, transplantando mudas,
erradicando ervas daninhas e procedendo à limpeza e poda das plantas segundo as épocas
determinadas. Aplicar produtos adequados e pulverizações. Organizar e manter os
equipamentos, ferramentas e materiais de trabalho. Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior hierárquico.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Radiação Não Ionizante

Ruído Contínuo.

Fonte Geradora

Raios Solares.

Trânsito

Exposição ao Agente

Intermitente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Boné tipo árabe com protetor de nuca; Óculos de segurança incolor;
Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta; Luvas de Látex ou Nitrílica; Bota
de PVC; Calçado de Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar
FPS-30.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado.

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Varrição e Coleta de Galhos, Folhas.

Exposição ao Agente

Eventual Ocasional

EPI’s

Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor ou fume;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes - Animais Peçonhentos
– Sinantrópicos e Silvestres Batidas Contra, Cortes.

Fonte Geradora

Postura inadequada.

Perfuro Cortantes, Máquinas e
Ferramentas,
Entulho,
Vegetação, Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função e com faixas
refletivas.
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

69,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

25,2ºC - Natural

Natural

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.
FÍSICOS

REQUER
NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
CUIDADOS
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
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avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos REQUER
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e CUIDADOS
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controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Lixeiro / Combate a Incêndio Municipal
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Vias Urbanas e Rurais

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para a jornada de trabalho e execução de tarefas, sendo designado conforme a
frente de trabalho, dentro do município, trafegando com veículos pelas estradas e ruas do
Município.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Execução de serviços de limpeza pública. Coleta de lixo. Remoção de detritos e/ou entulhos
dos logradouros públicos em distribuição por equipes a fim de racionalização dos serviços.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
Nota: Realiza a função de Brigadista de Incêndio, combatendo incêndios e áreas
urbanas (casas / carros) e áreas rurais (floresta / plantações).
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído contínuo.

Radiação não
ionizante.

Calor

Fonte Geradora

Trânsito urbano.

Raios Solar.

Fogo em vegetação /
veículos e casas.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

Intermitente /
Ocasional

EPI’s

Capa de aproximação ou conjunto de aproximação; Bota de combate
a incêndio e aproximação; Capacete de bombeiro; Máscara
respirador semifacial; filtro para respirador semi facial para vapores
orgânicos; Óculos de segurança incolor; Óculos de segurança fume;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar FPS-30.
No caso do Calor, gera desconforto térmico.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, fumos, particulado
inalável.

Fonte Geradora

Fogo em Vegetação, incêndios em carro, casas.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Capa de aproximação ou conjunto de aproximação; Bota de combate
a incêndio e aproximação; Capacete de bombeiro; Máscara
respirador semifacial; filtro para respirador semi facial para vapores
orgânicos; Óculos de segurança incolor; Óculos de segurança fume;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas, Queimaduras, Animais
Peçonhentos (Sinantrópicos e
Silvestres).

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

Acesso aos ambientes de
trabalho, combate a incêndio,
vegetação

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função e com faixas
refletivas.

Agente Ergonômico /
Acidente

Realizar Ginástica Laboral.
Obs:
Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

80,2

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

SIM

ACEITÁVEL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

26,9ºC - Natural

Natural

TEMPERATURA
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DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
REQUER
fontes geradoras, a identificação das funções e CUIDADOS
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9
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ERGONÔMICOS

ACIDENTES

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

CRÍTICO

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Lixeiro
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Vias Públicas Municipais

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para a jornada de trabalho e execução de tarefas, sendo designado conforme a
frente de trabalho, dentro do município recolhendo materiais descartáveis (lixo), trabalha a céu
aberto.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Execução de serviços de limpeza pública. Coleta de lixo. Remoção de detritos e/ou entulhos
dos logradouros públicos em distribuição por equipes a fim de racionalização dos serviços.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Radiação não ionizante

Fonte Geradora

Trânsito, veículos

Raios Solar

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Boné tipo árabe com protetor de nuca; Óculos de segurança incolor;
Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta; Luvas de PVC; Calçado de
Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar FPS-30.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Lixo Urbano

Exposição ao Agente

Habitual / Permanente

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:

Mesmo se tratando de coleta seletiva (lixo seco), ainda assim há lixo
contaminado (lixo úmido), os quais os lixeiros acabam recolhendo.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES

Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas, Atropelamento.

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

Perfuro
Cortantes,
Rampas,
Escadas, Entulho, vegetação,
Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função e com faixas
refletivas; Luvas de PVC.

Obs:

Ginástica laboral.
Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9
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AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

85,0

Para 480 minutos diários

82,38 LAVG

Risco mínimo LEX <80dB(A)

SIM

ACEITÁVEL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

26,9ºC - Natural

Natural

L.T. LIMITE TOLERÁVEL
MEDIÇÃO NEN [dB(A)]
NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
REQUER
identificação, a determinação e localização das possíveis
CUIDADOS
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

FORAM

CRÍTICO

encontradas

nas

avaliações

qualitativas
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atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.

RECOMENDAÇÕES
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Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel
Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Mecânico da Frota Municipal
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Oficina Central

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso queimado sem forro, iluminação natural e artificial, ventilação
natural.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Executar manutenção de automóveis, caminhões, máquinas rodoviárias e outros. Examinar o
veículo, inspecionando-o diretamente ou por meio de aparelhos ou banco de prova, para
determinar os defeitos e anormalidades de funcionamento de viaturas. Estudar o trabalho de
reparação a ser realizado, valendo-se de desenhos, esboços e especificações técnicas ou de
outras instruções, para planejar o roteiro de trabalho. Fazer o desmonte e limpeza do motor,
órgãos de transmissão, diferencial e outras partes que requeiram exame. Proceder à
substituição, ajuste ou retificação de peças do motor, utilizando ferramentas manuais,
instrumentos de medição e controle e outros equipamentos, para assegurar-lhe as
características funcionais. Executar a substituição, reparação ou regulagem total ou parcial do
sistema de freio, sistema de ignição, sistema alimentação de combustível, sistema de
lubrificação e de arrefecimento, sistema de transmissão, sistema de direção e sistema de
suspensão, utilizando ferramentas e instrumentos apropriados para recondicionar o veículo e
assegurar seu funcionamento regular; Providenciar o recondicionamento do equipamento
elétrico do veículo, o alinhamento da direção e regulagem dos faróis, enviando, conforme o
caso, as partes danificadas a oficiais especializadas para completar a manutenção do veículo.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído
ambiente.
contínuo.

/

Ruído

Fonte Geradora

Conversação
Testes
de
caminhões

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional.

EPI’s

Óculos de segurança incolor; Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta;
Luvas de Látex ou Nitrílica; Protetor auricular tipo plug ou tipo
concha; Calçado de Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar
FPS-30.

Radiação não ionizante.

de pessoas. /
máquinas
e Raios Solar.
Eventual / Ocasional.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hidrocarbonetos
saturados
(parafínicos
ou
naftênicos),
hidrocarbonetos e oxigenados, compostos de enxofre, compostos de
nitrogênio e compostos metálicos, todos eles em baixas
concentrações. Oriundos de óleo diesel e gasolina. ácido graxo de
cálcio, ou de lítio, aditivos de grafite coloidal oriundos de graxa
lubrificante.

Fonte Geradora

Lubrificação Manutenção de veículos leves e pesados, lavagem de
peças com Óleo Diesel.

Exposição ao Agente

Intermitente.

EPI’s

Óculos de segurança incolor; Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta;
Luvas de Látex ou Nitrílica; Protetor auricular tipo plug ou tipo
concha; Calçado de Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar
FPS-30; Creme de proteção contra hidrocarbonetos.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas, Animais Peçonhentos
(Sinantrópicos
e
Silvestres),
Atropelamento.

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

Perfuro
Cortantes,
Rampas,
Escadas,
máquinas
e
ferramentas manuais, Entulho,
vegetação, Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Não aplicável.

Agente Ergonômico /
Acidente

Realizar Ginástica Laboral.
Obs:
Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

83,4

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

SIM

ACEITÁVEL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

26,8ºC - Natural
22ºC - Artificial

Natural

TEMPERATURA
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DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
REQUER
identificação, a determinação e localização das possíveis
CUIDADOS
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9
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ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Motorista / Caminhão Cata Saco-Coleta
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Vias Públicas Municipais

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para a jornada de trabalho e execução de tarefas, sendo designado conforme a
frente de trabalho, dentro do município recolhendo materiais descartáveis (lixo), trabalha a céu
aberto.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Execução de serviços de limpeza pública. Coleta de lixo. Remoção de detritos e/ou entulhos
dos logradouros públicos em distribuição por equipes a fim de racionalização dos serviços.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
Nota: Motorista do Caminhão Cata Saco-Coleta
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído Contínuo

Fonte Geradora

Trânsito, veículos.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente Nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Lixo Urbano

Exposição ao Agente

Habitual / Intermitente

EPI’s

Luva Látex; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor; Calçado de
Segurança de couro vaqueteado.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Atropelamento.

Fonte Geradora

Postura inadequada

Troca de Pneus; Trânsito

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função e com faixas
refletivas. Cinto de Segurança Veicular; Luvas de segurança
pigmentada; Luvas de segurança de Vaqueta; Óculos de segurança
Fumê; Calçado de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
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AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

85,0

Para 480 minutos diários

75,31 LAVG

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

25,9ºC - Natural

Natural / Artificial

L.T. LIMITE TOLERÁVEL
MEDIÇÃO NEN [dB(A)]
NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

SEM
RISCOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

FORAM

CRÍTICO

encontradas

nas

avaliações

qualitativas
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atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.

RECOMENDAÇÕES
Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9
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Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Motorista de Veículo Municipal / Caminhão Massa Asfáltica
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Vias Públicas Municipais

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para a jornada de trabalho e execução de tarefas, sendo designado conforme a
frente de trabalho, dentro do município, trafegando com veículos pelas estradas e ruas do
Município.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Dirigir veículos em geral para o transporte de cargas ou coletivos de natureza normal ou
especializado; Orientar a disposição de cargas no veículo tomando os necessários cuidados para a
preservação das mesmas; Zelar pelo estado do veículo como: água, óleo, luz, calibragem de
pneumáticos, providenciando o abastecimento e reparo, se necessário; Executar pequenos
reparos, como troca de pneus, reaperto, lubrificação, etc.; Cumprir programas pré-estabelecidos
para atendimento das ordens de serviços; Disponibilidade para exercer suas funções em turnos
alternados, bem como em sábados, domingos e feriados, esporadicamente ou fixamente, conforme
a necessidade da Prefeitura; Ter disponibilidade e capacitação para viajar, como para a Capital do
Estado e outras localidades; Ter habilitação específica em autos, caminhões, ônibus em geral, etc.;
Estar sujeito a participar de cursos de capacitação quando necessário. Disponibilidade para
trabalhar aos finais de semana e feriados quando necessário. Dirigir veículos de passeio, de carga
e ônibus de passeio e escolar; Transportar pessoas e mercadorias; Entregar e receber materiais e
documentos; Abastecer o veículo sob sua responsabilidade; Manter o veículo em condições de
conservação e funcionamento, solicitando conserto, abastecimento, lubrificação, limpeza e troca de
peças; Atender as normas de segurança e higiene do trabalho e cumprir obrigatoriamente o que
determina a legislação de transito; Auxiliar na carga e descarga pertinentes a suas entregas;
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
Nota: Realiza a direção do caminhão da operação “tapa buracos”, onde a caçamba está
carregada de massa asfáltica quente. Realiza eventualmente apoio aos servidores
rasteladores.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro Digital,
importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD - TGD-200;
Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR-2 da marca
Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e calibrador de vazão MOD
CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca Criffer. E utilizado a
metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura física e organizacional
dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos Colaboradores/Servidores.
Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de
propagação.

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído Contínuo.

Fonte Geradora

Veículos, Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado,
hidrocarbonetos
saturados
(parafínicos
ou
naftênicos),
hidrocarbonetos e oxigenados, compostos de enxofre.

Fonte Geradora

Massa asfáltica, óleo diesel.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor; Calçado de Segurança
de couro vaqueteado; Luvas de Látex ou Nitrílica.

Obs:

Esporadicamente auxilia os rasteleiros, habitualmente fica na direção
do caminhão.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS

Agente Biológico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado.

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas, Atropelamento.

Fonte Geradora

Rampas, Escadas, máquinas e
Postura inadequada. / Longo ferramentas manuais, Entulho,
período sentado
vegetação, Conduzir Veículos,
Troca de Pneus, Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luvas de segurança pigmentada; Luvas de segurança de Vaqueta;
Óculos de segurança Fumê; Calçado de Segurança de couro
vaqueteado.

Intermitente.

Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

85,0

Para 480 minutos diários

75,31 LAVG

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

L.T. LIMITE TOLERÁVEL
MEDIÇÃO NEN [dB(A)]
NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
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caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Motorista de Veículo Municipal / Caminhão
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Vias Públicas Municipais

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para a jornada de trabalho e execução de tarefas, sendo designado conforme a
frente de trabalho, dentro do município, trafegando com veículos pelas estradas e ruas do
Município.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Dirigir veículos em geral para o transporte de cargas ou coletivos de natureza normal ou
especializado; Orientar a disposição de cargas no veículo tomando os necessários cuidados
para a preservação das mesmas; Zelar pelo estado do veículo como: água, óleo, luz,
calibragem de pneumáticos, providenciando o abastecimento e reparo, se necessário; Executar
pequenos reparos, como troca de pneus, reaperto, lubrificação, etc.; Cumprir programas préestabelecidos para atendimento das ordens de serviços; Disponibilidade para exercer suas
funções em turnos alternados, bem como em sábados, domingos e feriados, esporadicamente
ou fixamente, conforme a necessidade da Prefeitura; Ter disponibilidade e capacitação para
viajar, como para a Capital do Estado e outras localidades; Ter habilitação específica em autos,
caminhões, ônibus em geral, etc.; Estar sujeito a participar de cursos de capacitação quando
necessário. Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados quando necessário.
Dirigir veículos de passeio, de carga e ônibus de passeio e escolar; Transportar pessoas e
mercadorias; Entregar e receber materiais e documentos; Abastecer o veículo sob sua
responsabilidade; Manter o veículo em condições de conservação e funcionamento, solicitando
conserto, abastecimento, lubrificação, limpeza e troca de peças; Atender as normas de
segurança e higiene do trabalho e cumprir obrigatoriamente o que determina a legislação de
transito; Auxiliar na carga e descarga pertinentes a suas entregas; Executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior hierárquico.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído Contínuo.

Fonte Geradora

Veículos, Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado.

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado.

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas, Atropelamento.

Fonte Geradora

Postura inadequada. / Longo
período sentado

Rampas, Escadas, máquinas e
ferramentas manuais, Entulho,
vegetação, Conduzir Veículos,
Troca de Pneus, Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente.

EPI’s

Luvas de segurança pigmentada; Luvas de segurança de Vaqueta;
Óculos de segurança Fumê; Calçado de Segurança de couro
vaqueteado.
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

85,0

Para 480 minutos diários

75,31 LAVG

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

L.T. LIMITE TOLERÁVEL
MEDIÇÃO NEN [dB(A)]
NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
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caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Motorista de Veículo Municipal / Combate a Incêndio
Municipal
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Vias Urbanas e Rurais

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para a jornada de trabalho e execução de tarefas, sendo designado conforme a
frente de trabalho, dentro do município, trafegando com veículos pelas estradas e ruas do
Município.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Dirigir veículos em geral para o transporte de cargas ou coletivos de natureza normal ou
especializado; Orientar a disposição de cargas no veículo tomando os necessários cuidados
para a preservação das mesmas; Zelar pelo estado do veículo como: água, óleo, luz,
calibragem de pneumáticos, providenciando o abastecimento e reparo, se necessário; Executar
pequenos reparos, como troca de pneus, reaperto, lubrificação, etc.; Cumprir programas préestabelecidos para atendimento das ordens de serviços; Disponibilidade para exercer suas
funções em turnos alternados, bem como em sábados, domingos e feriados, esporadicamente
ou fixamente, conforme a necessidade da Prefeitura; Ter disponibilidade e capacitação para
viajar, como para a Capital do Estado e outras localidades; Ter habilitação específica em autos,
caminhões, ônibus em geral, etc.; Estar sujeito a participar de cursos de capacitação quando
necessário. Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados quando necessário.
Dirigir veículos de passeio, de carga e ônibus de passeio e escolar; Transportar pessoas e
mercadorias; Entregar e receber materiais e documentos; Abastecer o veículo sob sua
responsabilidade; Manter o veículo em condições de conservação e funcionamento, solicitando
conserto, abastecimento, lubrificação, limpeza e troca de peças; Atender as normas de
segurança e higiene do trabalho e cumprir obrigatoriamente o que determina a legislação de
transito; Auxiliar na carga e descarga pertinentes a suas entregas; Executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
Nota: Realiza a função de Brigadista de Incêndio, combatendo incêndios e áreas urbanas
(casas / carros) e áreas rurais (floresta / plantações).
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído contínuo.

Radiação não
ionizante.

Calor

Fonte Geradora

Trânsito

Raios Solar.

Fogo em vegetação /
veículos e casas.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

Intermitente /
Ocasional

EPI’s

Capa de aproximação ou conjunto de aproximação; Bota de combate
a incêndio e aproximação; Capacete de bombeiro; Máscara
respirador semifacial; filtro para respirador semi facial para vapores
orgânicos; Óculos de segurança incolor; Óculos de segurança fume;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar FPS-30.
No caso do Calor, gera desconforto térmico.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, fumos, particulado
inalável.

Fonte Geradora

Fogo em Vegetação, incêndios em carro, casas.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Capa de aproximação ou conjunto de aproximação; Bota de combate
a incêndio e aproximação; Capacete de bombeiro; Máscara
respirador semifacial; filtro para respirador semi facial para vapores
orgânicos; Óculos de segurança incolor; Óculos de segurança fume;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas, Queimaduras, Animais
Peçonhentos (Sinantrópicos e
Silvestres).

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

Acesso aos ambientes de
trabalho, combate a incêndio,
vegetação

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função e com faixas
refletivas.

Agente Ergonômico /
Acidente

Realizar Ginástica Laboral.
Obs:
Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

80,2

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

SIM

ACEITÁVEL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

26,8ºC - Natural

Natural

TEMPERATURA
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DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
REQUER
fontes geradoras, a identificação das funções e CUIDADOS
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.
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ERGONÔMICOS

ACIDENTES

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

CRÍTICO

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES








Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente;
Ressaltamos a necessidade de uma base para o funcionamento da brigada de incêndio
da Cidade, bem como local apropriado para os trabalhadores ficarem quando em
prontidão e ainda dispor de local para estacionar as viaturas de combate a incêndio,
conforme disposto da NBR-14608, Item 6, subitem 6.1.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Motorista de Veículo Municipal
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Garagem / Distrito Aparecida de São Manuel / Setor de
Transportes

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para a jornada de trabalho e execução de tarefas, sendo designado conforme a
frente de trabalho, dentro do município, trafegando com veículos pelas estradas e ruas do
Município.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Dirigir veículos em geral para o transporte de cargas ou coletivos de natureza normal ou
especializado; Orientar a disposição de cargas no veículo tomando os necessários cuidados
para a preservação das mesmas; Zelar pelo estado do veículo como: água, óleo, luz,
calibragem de pneumáticos, providenciando o abastecimento e reparo, se necessário; Executar
pequenos reparos, como troca de pneus, reaperto, lubrificação, etc.; Cumprir programas préestabelecidos para atendimento das ordens de serviços; Disponibilidade para exercer suas
funções em turnos alternados, bem como em sábados, domingos e feriados, esporadicamente
ou fixamente, conforme a necessidade da Prefeitura; Ter disponibilidade e capacitação para
viajar, como para a Capital do Estado e outras localidades; Ter habilitação específica em autos,
caminhões, ônibus em geral, etc.; Estar sujeito a participar de cursos de capacitação quando
necessário. Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados quando necessário.
Dirigir veículos de passeio, de carga e ônibus de passeio e escolar; Transportar pessoas e
mercadorias; Entregar e receber materiais e documentos; Abastecer o veículo sob sua
responsabilidade; Manter o veículo em condições de conservação e funcionamento, solicitando
conserto, abastecimento, lubrificação, limpeza e troca de peças; Atender as normas de
segurança e higiene do trabalho e cumprir obrigatoriamente o que determina a legislação de
transito; Auxiliar na carga e descarga pertinentes a suas entregas; Executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído Contínuo.

Fonte Geradora

Veículos, Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado.

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado.

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas, Atropelamento.

Fonte Geradora

Postura Inadequada. / Longo
período sentado / Transporte e
carregamento manual de peso.

Rampas, Escadas, Conduzir
Veículos, Troca de Pneus,
Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Luvas de segurança pigmentada; Luvas de segurança de Vaqueta;
Óculos de segurança Fumê; Calçado de Segurança de couro
vaqueteado.
Realizar Ginástica Laboral.
Utilizar técnica correta para o levantamento e transporte manual de
peso.

Obs:

Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

85,0

Para 480 minutos diários

75,31 LAVG

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

L.T. LIMITE TOLERÁVEL
MEDIÇÃO NEN [dB(A)]
NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS
NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
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determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
REQUER
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e CUIDADOS

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

Página 683

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Oficial Administrativo
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Departamento de Gestão e Dependências

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso em cerâmica com forro de PVC e laje, iluminação natural e
artificial, ventilação natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Prestar serviços de datilografia e digitação; Organizar e manter atualizados cadastros, arquivos e
outros instrumentos de controle administrativo; Distribuir e encaminhar documentos e
correspondências no setor de trabalho; Realizar levantamentos, análise de dados para pareceres e
informações em processos e outras rotinas relacionadas com atividades administrativas da
Prefeitura; Coletar, apurar, selecionar e calcular dados para elaboração de quadros estatísticos e
demonstrativos; Redigir correspondência interna e externa, minutar atos administrativos, por
demanda e orientação da chefia imediata; Executar serviços de secretaria como instrução de
processos e prestar atendimento ao público. Executar as atribuições que lhe foram cometidas pelo
Secretário da Unidade Escolar ou outro superior hierárquico; Participar das atividades da Unidade
Escolar/Departamento de Trabalho, sempre que solicitado pelo Diretor da Escola/superior
hierárquico; Atender com presteza e profissionalismo aos profissionais e alunos da Unidade Escolar
e às pessoas da comunidade em geral; Participar de planejamentos pedagógicos da Unidade
Escolar sempre que solicitado; Assessorar na execução dos serviços administrativos, de natureza
complexa para atender rotinas pré-estabelecidas ou eventuais na unidade, coordenar todos os
serviços administrativos e atividades de competência do titular da pasta; Examinar expedientes
submetidos à apreciação do titular da pasta, solicitando as diligências necessárias; Prestar
assessoramento técnico-administrativo e direto ao titular da pasta, auxiliando-o, no exercício das
atribuições que lhe são inerentes; Proceder a estudos e sugerir medidas, visando ao
aprimoramento das atividades do órgão; Redigir e providenciar a digitação da correspondência e
documentação inerente à unidade para dar cumprimento à rotina administrativa; Atendimento ao
expediente normal da unidade, bem como, a organização e manutenção da atualização do arquivo
da unidade, objetivando a manutenção da atualização do arquivo da unidade; Executar outras
tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

71,8

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

580 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC – Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
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controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Operador de Máquina Rodoviária / Motoniveladora cabine
aberta
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Vias Públicas e Rurais.

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem Local Fixo para a execução do trabalho, sendo designado conforme a frente de trabalho.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Operar escavadeiras, motoniveladoras, tratores de esteira e de roda, reboques, guindastes,
entre outras máquinas. Executar serviços de terraplanagem, escavações e nivelamento de
solos; Executar serviços de construção, pavimentação e conservação de vias; Efetuar
carregamentos e descarregamento de materiais. Limpar e lubrificar as máquinas e seus
implementos, de acordo com as instruções e normas de manutenção. Solicitar e acompanhar
os serviços de manutenção preventiva e corretiva das máquinas; Colocar em prática as
medidas de segurança recomendadas para operação e estacionamento das máquinas e
cumprir obrigatoriamente o que determina a legislação de transito; Trabalhar nos serviços de
limpeza pública às margens de estradas, terrenos em geral e áreas públicas; Operar pácarregadeiras, guindastes, escavadeiras e outras máquinas congêneres, em serviços de
empilhamento, carregamento e descarregamento de caminhões, remoção de terras e detritos,
asfaltamentos de ruas, abertura de estradas, valas, etc. Verificar diariamente o nível de óleo,
da água e a quantidade de combustível da máquina; Fazer abastecimento da máquina com
combustível, lubrificante e água. Comunicar ao superior imediato a necessidade de reparo da
máquina. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Radiação
ionizante.

não Vibração de Corpo
Inteiro

Agente Físico

Ruído contínuo.

Fonte Geradora

Operação
com
máquinas
Raios solares.
motoniveladora.

Operação
Motoniveladora

Exposição ao Agente

Habitual
Permanente

Habitual
Permanente

EPI’s

Protetor auricular tipo plug ou tipo concha; cinto de segurança
veicular. Filtro Solar FPS-30.

/

Intermitente

/

Em anexo a este Laudo, consta os relatórios de dosimetrias de ruído
e avaliação de vibração realizadas.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hidrocarbonetos
saturados
(parafínicos
ou
naftênicos),
hidrocarbonetos e oxigenados, compostos de enxofre, compostos de
nitrogênio e compostos metálicos, todos eles em baixas
concentrações. Oriundos de óleo diesel e gasolina. ácido graxo de
cálcio, ou de lítio, aditivos de grafite coloidal oriundos de graxa
lubrificante.

Fonte Geradora

Lubrificação de Máquinas.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Luva Látex; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor; Calçado
de Segurança de couro vaqueteado, Creme protetor para as mãos.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado.

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes,
atropelamentos.

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

Máquinas
manuais,
Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Luvas de segurança pigmentada; Luvas de segurança de Vaqueta;
Óculos de segurança Fumê; Calçado de Segurança de couro
vaqueteado.

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Realizar treinamento de operação com máquinas pesadas aos
operadores.
Leve

colisões,

e
Troca

ferramentas
de Pneus,

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

85,0

Para 480 minutos diários

Lavg [dB]: 93,88

Risco mínimo LEX <80dB(A)

SIM

4

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

26,8ºC - Natural
22ºC - Artificial

Natural / Artificial

L.T. LIMITE TOLERÁVEL
MEDIÇÃO NEN [dB(A)]
NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

TEMPERATURA
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DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

CRÍTICO

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
REQUER
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
CUIDADOS
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A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES








Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente;
Ressaltamos a importância de realizar manutenção na frota veicular com frequência,
evidenciamos o não funcionamento do ar condicionado da motoniveladora cabinada.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel
Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Operador de Máquina Rodoviária / Motoniveladora cabine
Fechada.
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Vias Públicas e Rurais.

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem Local Fixo para a execução do trabalho, sendo designado conforme a frente de trabalho.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Operar escavadeiras, motoniveladoras, tratores de esteira e de roda, reboques, guindastes,
entre outras máquinas. Executar serviços de terraplanagem, escavações e nivelamento de
solos; Executar serviços de construção, pavimentação e conservação de vias; Efetuar
carregamentos e descarregamento de materiais. Limpar e lubrificar as máquinas e seus
implementos, de acordo com as instruções e normas de manutenção. Solicitar e acompanhar
os serviços de manutenção preventiva e corretiva das máquinas; Colocar em prática as
medidas de segurança recomendadas para operação e estacionamento das máquinas e
cumprir obrigatoriamente o que determina a legislação de transito; Trabalhar nos serviços de
limpeza pública às margens de estradas, terrenos em geral e áreas públicas; Operar pácarregadeiras, guindastes, escavadeiras e outras máquinas congêneres, em serviços de
empilhamento, carregamento e descarregamento de caminhões, remoção de terras e detritos,
asfaltamentos de ruas, abertura de estradas, valas, etc. Verificar diariamente o nível de óleo,
da água e a quantidade de combustível da máquina; Fazer abastecimento da máquina com
combustível, lubrificante e água. Comunicar ao superior imediato a necessidade de reparo da
máquina. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

Página 695

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído contínuo.

Radiação não ionizante.

Fonte Geradora

Operação com máquinas
motoniveladora.

Raios solares.

Exposição ao Agente

Intermitente

Eventual / Ocasional.

EPI’s

Protetor auricular tipo plug ou tipo concha; cinto de segurança
veicular. Filtro Solar FPS-30.

Obs:

Orientamos que seja realizada a operação das máquinas em
questão, sempre com suas cabines fechadas e climatizadas,
protegendo desta forma os operadores contra o ruído.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hidrocarbonetos
saturados
(parafínicos
ou
naftênicos),
hidrocarbonetos e oxigenados, compostos de enxofre, compostos de
nitrogênio e compostos metálicos, todos eles em baixas
concentrações. Oriundos de óleo diesel e gasolina. ácido graxo de
cálcio, ou de lítio, aditivos de grafite coloidal oriundos de graxa
lubrificante.

Fonte Geradora

Lubrificação de Máquinas.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Luva Látex; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor; Calçado
de Segurança de couro vaqueteado, Creme protetor para as mãos.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado.

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes,
atropelamentos.

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

Máquinas
manuais,
Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Luvas de segurança pigmentada; Luvas de segurança de Vaqueta;
Óculos de segurança Fumê; Calçado de Segurança de couro
vaqueteado.

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Realizar treinamento de operação com máquinas pesadas aos
operadores.
Leve

colisões,

e
Troca

ferramentas
de Pneus,

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

85,0

Para 480 minutos diários

82,08 LAVG

Risco mínimo LEX <80dB(A)

SIM

ACEITÁVEL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

26,8ºC - Natural
22ºC - Artificial

Natural / Artificial

L.T. LIMITE TOLERÁVEL
MEDIÇÃO NEN [dB(A)]
NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.
FÍSICOS
NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
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determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES








Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente;
Ressaltamos a importância de realizar manutenção na frota veicular com frequência,
evidenciamos o não funcionamento do ar condicionado da motoniveladora cabinada.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Operador de Máquina Rodoviária / Retroescavadeira
RK406B
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Vias Públicas e Rurais.

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem Local Fixo para a execução do trabalho, sendo designado conforme a frente de trabalho.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Operar escavadeiras, motoniveladoras, tratores de esteira e de roda, reboques, guindastes,
entre outras máquinas. Executar serviços de terraplanagem, escavações e nivelamento de
solos; Executar serviços de construção, pavimentação e conservação de vias; Efetuar
carregamentos e descarregamento de materiais. Limpar e lubrificar as máquinas e seus
implementos, de acordo com as instruções e normas de manutenção. Solicitar e acompanhar
os serviços de manutenção preventiva e corretiva das máquinas; Colocar em prática as
medidas de segurança recomendadas para operação e estacionamento das máquinas e
cumprir obrigatoriamente o que determina a legislação de transito; Trabalhar nos serviços de
limpeza pública às margens de estradas, terrenos em geral e áreas públicas; Operar pácarregadeiras, guindastes, escavadeiras e outras máquinas congêneres, em serviços de
empilhamento, carregamento e descarregamento de caminhões, remoção de terras e detritos,
asfaltamentos de ruas, abertura de estradas, valas, etc. Verificar diariamente o nível de óleo,
da água e a quantidade de combustível da máquina; Fazer abastecimento da máquina com
combustível, lubrificante e água. Comunicar ao superior imediato a necessidade de reparo da
máquina. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Radiação
ionizante.

não Vibração de Mãos e
Braços.

Agente Físico

Ruído contínuo.

Fonte Geradora

Operação
com
Raios solares.
máquinas manuais.

Operação
com
retroescavadeira

Exposição ao Agente

Habitual
Permanente

Habitual
Permanente

EPI’s

Protetor auricular tipo plug ou tipo concha; cinto de segurança
veicular. Filtro Solar FPS-30.

Obs:

Em anexo a este Laudo, consta os relatórios de dosimetrias de ruído
e avaliação de vibração realizadas.

/

Intermitente

/

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hidrocarbonetos
saturados
(parafínicos
ou
naftênicos),
hidrocarbonetos e oxigenados, compostos de enxofre, compostos de
nitrogênio e compostos metálicos, todos eles em baixas
concentrações. Oriundos de óleo diesel e gasolina. ácido graxo de
cálcio, ou de lítio, aditivos de grafite coloidal oriundos de graxa
lubrificante.

Fonte Geradora

Lubrificação de Máquinas.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Luva Látex; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor; Calçado
de Segurança de couro vaqueteado, Creme protetor para as mãos.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado.

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes,
atropelamentos.

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

Máquinas
manuais,
Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Luvas de segurança pigmentada; Luvas de segurança de Vaqueta;
Óculos de segurança Fumê; Calçado de Segurança de couro
vaqueteado.

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Realizar treinamento de operação com máquinas pesadas aos
operadores.
Leve

colisões,

e
Troca

ferramentas
de Pneus,

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

85,0

Para 480 minutos diários

Lavg [dB]: 79,10 - JCB
Lavg [dB]: 92,95 - RANDON

Risco mínimo LEX <80dB(A)

SIM

4

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

26,8ºC – Natural

Natural

L.T. LIMITE TOLERÁVEL
MEDIÇÃO NEN [dB(A)]
NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.
FÍSICOS

CRÍTICO
NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
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determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Operador de Máquina Rodoviária / Rolo compressor
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Vias Públicas e Rurais.

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem Local Fixo para a execução do trabalho, sendo designado conforme a frente de trabalho.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Operar escavadeiras, motoniveladoras, tratores de esteira e de roda, reboques, guindastes,
entre outras máquinas. Executar serviços de terraplanagem, escavações e nivelamento de
solos; Executar serviços de construção, pavimentação e conservação de vias; Efetuar
carregamentos e descarregamento de materiais. Limpar e lubrificar as máquinas e seus
implementos, de acordo com as instruções e normas de manutenção. Solicitar e acompanhar
os serviços de manutenção preventiva e corretiva das máquinas; Colocar em prática as
medidas de segurança recomendadas para operação e estacionamento das máquinas e
cumprir obrigatoriamente o que determina a legislação de transito; Trabalhar nos serviços de
limpeza pública às margens de estradas, terrenos em geral e áreas públicas; Operar pácarregadeiras, guindastes, escavadeiras e outras máquinas congêneres, em serviços de
empilhamento, carregamento e descarregamento de caminhões, remoção de terras e detritos,
asfaltamentos de ruas, abertura de estradas, valas, etc. Verificar diariamente o nível de óleo,
da água e a quantidade de combustível da máquina; Fazer abastecimento da máquina com
combustível, lubrificante e água. Comunicar ao superior imediato a necessidade de reparo da
máquina. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Radiação
ionizante.

não Vibração de Corpo
Inteiro

Agente Físico

Ruído contínuo.

Fonte Geradora

Operação
máquinas.

Exposição ao Agente

Habitual
Permanente

EPI’s

Protetor auricular tipo plug ou tipo concha; cinto de segurança
veicular. Filtro Solar FPS-30.

Obs:

Em anexo a este Laudo, consta os relatórios de dosimetrias de ruído
e avaliação de vibração realizadas.

com
/

Raios solares.

Operação
compressor

rolo

Intermitente

Habitual
Permanente

/

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hidrocarbonetos
saturados
(parafínicos
ou
naftênicos),
hidrocarbonetos e oxigenados, compostos de enxofre, compostos de
nitrogênio e compostos metálicos, todos eles em baixas
concentrações. Oriundos de óleo diesel e gasolina. ácido graxo de
cálcio, ou de lítio, aditivos de grafite coloidal oriundos de graxa
lubrificante.

Fonte Geradora

Lubrificação de Máquinas.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Luva Látex; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor; Calçado
de Segurança de couro vaqueteado, Creme protetor para as mãos.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado.

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes,
atropelamentos.

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

Máquinas
manuais,
Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Luvas de segurança pigmentada; Luvas de segurança de Vaqueta;
Óculos de segurança Fumê; Calçado de Segurança de couro
vaqueteado.

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Realizar treinamento de operação com máquinas pesadas aos
operadores.
Leve

colisões,

e
Troca

ferramentas
de Pneus,

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

85,0

Para 480 minutos diários

Lavg [dB]: 94,64

Risco mínimo LEX <80dB(A)

SIM

3

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

26,8ºC – Natural

Natural

L.T. LIMITE TOLERÁVEL
MEDIÇÃO NEN [dB(A)]
NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
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caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos REQUER
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e CUIDADOS
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controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel
Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Operador de Máquina Rodoviária / Trator com Roçador
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Vias Públicas e Rurais.

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem Local Fixo para a execução do trabalho, sendo designado conforme a frente de trabalho.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Operar escavadeiras, motoniveladoras, tratores de esteira e de roda, reboques, guindastes,
entre outras máquinas. Executar serviços de terraplanagem, escavações e nivelamento de
solos; Executar serviços de construção, pavimentação e conservação de vias; Efetuar
carregamentos e descarregamento de materiais. Limpar e lubrificar as máquinas e seus
implementos, de acordo com as instruções e normas de manutenção. Solicitar e acompanhar
os serviços de manutenção preventiva e corretiva das máquinas; Colocar em prática as
medidas de segurança recomendadas para operação e estacionamento das máquinas e
cumprir obrigatoriamente o que determina a legislação de transito; Trabalhar nos serviços de
limpeza pública às margens de estradas, terrenos em geral e áreas públicas; Operar pácarregadeiras, guindastes, escavadeiras e outras máquinas congêneres, em serviços de
empilhamento, carregamento e descarregamento de caminhões, remoção de terras e detritos,
asfaltamentos de ruas, abertura de estradas, valas, etc. Verificar diariamente o nível de óleo,
da água e a quantidade de combustível da máquina; Fazer abastecimento da máquina com
combustível, lubrificante e água. Comunicar ao superior imediato a necessidade de reparo da
máquina. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído contínuo.

Radiação não ionizante.

Fonte Geradora

Operação com máquinas
manuais.

Raios solares.

Exposição ao Agente

Habitual / Intermitente

Intermitente

EPI’s

Boné tipo árabe com protetor de nuca; Óculos de segurança incolor
e/ou fumê; Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta; Luvas de Látex ou
Nitrílica; Protetor auricular tipo plug ou tipo concha; Calçado de
Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar FPS-30.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hidrocarbonetos
saturados
(parafínicos
ou
naftênicos),
hidrocarbonetos e oxigenados, compostos de enxofre, compostos de
nitrogênio e compostos metálicos, todos eles em baixas
concentrações. Oriundos de óleo diesel e gasolina. ácido graxo de
cálcio, ou de lítio, aditivos de grafite coloidal oriundos de graxa
lubrificante.

Fonte Geradora

Lubrificação de Máquinas.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Luva Látex; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor; Calçado
de Segurança de couro vaqueteado, Creme protetor para as mãos.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado.

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes,
atropelamentos.

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

Máquinas
manuais,
Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Luvas de segurança pigmentada; Luvas de segurança de Vaqueta;
Óculos de segurança Fumê; Calçado de Segurança de couro
vaqueteado.

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Realizar treinamento de operação com máquinas pesadas aos
operadores.
Leve

colisões,

e
Troca

ferramentas
de Pneus,

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

85,0

Para 480 minutos diários

94,26 LAVG

Risco mínimo LEX <80dB(A)

SIM

GRAVE

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

26,8ºC - Natural
22ºC - Artificial

Natural

L.T. LIMITE TOLERÁVEL
MEDIÇÃO NEN [dB(A)]
NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] NÃO ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.
FÍSICOS

CRÍTICO
NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
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determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente;
 Art. 191- CLT: A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá: (Redação
dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977):
I - com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites
de tolerância; (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
II - com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que
diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. (Incluído pela Lei nº
6.514, de 22.12.1977)
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Patroleiro / Motoniveladora cabine Aberta.
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Vias Públicas e Rurais.

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem Local Fixo para a execução do trabalho, sendo designado conforme a frente de trabalho.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Operar patrola e outras máquinas congêneres, em serviços de empilhamento, carregamento e
descarregamento de caminhões, remoção de terras e detritos, asfaltamentos de ruas, abertura
de estradas, valas, etc. Verificar diariamente o nível de óleo, da água e a quantidade de
combustível da máquina; Fazer abastecimento da máquina com combustível, lubrificante e
água; Comunicar ao superior imediato a necessidade de reparo da máquina. Executar outras
tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e
ambiente organizacional.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Radiação
ionizante.

não Vibração de Corpo
Inteiro

Agente Físico

Ruído contínuo.

Fonte Geradora

Operação
com
máquinas
Raios solares.
motoniveladora.

Operação
Motoniveladora

Exposição ao Agente

Habitual
Permanente

Habitual
Permanente

EPI’s

Protetor auricular tipo plug ou tipo concha; cinto de segurança
veicular; Filtro Solar FPS-30.

/

Intermitente

/

Orientamos que seja realizada a operação da máquina
motoniveladora cabinada, sempre com suas portas fechadas e
climatizadas, protegendo desta forma os operadores contra o ruído e
poeira.

Obs:

Em anexo a este Laudo, consta os relatórios de dosimetrias de ruído
e avaliação de vibração realizadas.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hidrocarbonetos
saturados
(parafínicos
ou
naftênicos),
hidrocarbonetos e oxigenados, compostos de enxofre, compostos de
nitrogênio e compostos metálicos, todos eles em baixas
concentrações. Oriundos de óleo diesel e gasolina. ácido graxo de
cálcio, ou de lítio, aditivos de grafite coloidal oriundos de graxa
lubrificante. Poeira.

Fonte Geradora

Lubrificação de Máquinas. Estradas vicinais de terra.

Exposição ao Agente

Eventual / Intermitente.

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Creme protetor para as mãos; Calçado de Segurança de
couro vaqueteado.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado.

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes,
atropelamentos.

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

Máquinas
manuais,
Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Luvas de segurança pigmentada; Luvas de segurança de Vaqueta;
Óculos de segurança Fumê; Calçado de Segurança de couro
vaqueteado.

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Realizar treinamento de operação com máquinas pesadas aos
operadores.
Leve

colisões,

e
Troca

ferramentas
de Pneus,

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

85,0

Para 480 minutos diários

Lavg [dB]: 93,88

Risco mínimo LEX <80dB(A)

SIM

3

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

26,8ºC - Natural
22ºC - Artificial

Natural / Artificial

L.T. LIMITE TOLERÁVEL
MEDIÇÃO NEN [dB(A)]
NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.
FÍSICOS

CRÍTICO
NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
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determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES








Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente;
Ressaltamos a importância de realizar manutenção na frota veicular com frequência,
evidenciamos o não funcionamento do ar condicionado;
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Pedreiro
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Próprios Públicos / Garagem

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para a jornada de trabalho, sendo designado conforme a frente de trabalho no
município.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Organizar e preparar o local de trabalho, especificando e calculando os materiais a serem
utilizados na obra. Selecionar as ferramentas e os equipamentos. Selecionar os equipamentos
de segurança e usá-los adequadamente. Construir as fundações: construir gabaritos para
locação da obra, cavar local para as sapatas, providenciar as fôrmas para as fundações,
preparar o concreto e aplicá-lo nas fundações; Construir as estruturas de alvenaria: esquadrejar
as alvenarias, preparar argamassa para assentamento, aprumar, nivelar e alinhar as alvenarias,
assentar os tijolos, blocos e elementos vazados, concretar pilares e lajes. Aplicar revestimentos
e contra pisos. Executar trabalhos de alvenaria, reboque e acabamento. Fazer assentamento
de marcos de portas, janelas e cerâmicas; Executar serviços de pedreiro em geral. Executar
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente / Ruído contínuo. Radiação não ionizante.

Fonte Geradora

Conversação de pessoas. /
Operação
com
máquinas Raios Solares.
manuais / Betoneira.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional.

EPI’s

Óculos de segurança incolor; Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta;
Luvas de Látex ou Nitrílica; Protetor auricular tipo plug ou tipo
concha; Calçado de Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar.

Eventual / Ocasional

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hidróxido de cálcio, Hidróxido de magnésio, Carbonato de cálcio,
Óxido de cálcio – Silicato tricálcico, Silicato dicálcico, Ferroaluminato de cálcio, Sulfato de cálcio, Aluminato tricálcico,
Carbonato de cálcio, Óxido de magnésio, Óxido de cálcio – Quartzo,
Feldspato, Mica, Zircão, Magnetita, Ilmenita, Mônazita, Cassiterita Derivados de Materiais de Construção Civil.

Fonte Geradora

Argamassa; Concreto; massa para assentar tijolos.

Exposição ao Agente

Intermitente.

EPI’s

Luva Látex; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor; Calçado
de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Construção e reforma de caixa de passagem/gordura residencial,
Eventual substituição de vasos sanitários.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas em altura.

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

Perfuro
Cortantes,
Rampas,
Escadas,
máquinas
e
ferramentas manuais, Entulho,
vegetação, Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função e com faixas
refletivas.
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Tipo de Trabalho

Leve

Moderado

Pesado
X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

85,0

Para 480 minutos diários

81,2 LAVG

Risco mínimo LEX <80dB(A)

SIM

ACEITÁVEL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

27,5ºC - Natural

Natural

L.T. LIMITE TOLERÁVEL
MEDIÇÃO NEN [dB(A)]
NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

TEMPERATURA
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DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
REQUER
fontes geradoras, a identificação das funções e CUIDADOS
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matérias- REQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.
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ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Pintor
40 horas
Diretoria de Gestão e Serviços

Vias Públicas

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para a jornada de trabalho, sendo designado conforme a frente de trabalho no
município.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Efetuar serviços relacionados à pintura, como executar tarefas de pinturas em edificações;
Executar tarefas de caiação em meios-fios, árvores e paredes. Executar reparos de alvenaria e
pinturas. Executar tarefas de pintura de acabamento em parede, portas, janelas, esquadrias,
entre outros. Zelar pela manutenção, conservação e limpeza dos equipamentos, ferramentas e
local de trabalho. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho. Executar outras
tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído contínuo.

Radiação não ionizante.

Fonte Geradora

Trânsito urbano.

Raios Solar.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Boné tipo árabe com protetor de nuca; Óculos de segurança incolor;
Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta; Luvas de Látex ou Nitrílica;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar FPS-30.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Poeiras, Toluol, Estireno, Acrilato de Butila, Aguarrás Mineral - C
Xileno - D Metil Etil Cetoxima - Octoato de Cobalto - Octoato de
Cálcio - Octoato de Zinco - Carbonato de Cálcio - Dióxido de Titânio Óxido de Ferro. Oriundos de Vernizes e Tintas. Xilenos (orto, meta)
Hidrocarbonetos aromáticos – Éter Monobutílico de Etilenoglicol e
Mistura Hidrocarbonetos – Tolueno - Álcool Etílico - Metil Etil Cetona.
Oriundos de Solventes e Thinner.

Fonte Geradora

Lixamento de paredes, Pintura de Imóveis, Pintura de vias.

Exposição ao Agente

Intermitente.

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Máscara PFF2; Respirador semifacial com
filtro para vapores orgânicos; Óculos de segurança incolor; Calçado
de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado.

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas, Animais Peçonhentos
(Sinantrópicos e Silvestres).

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

Perfuro
Cortantes,
Rampas,
Escadas,
máquinas
e
ferramentas manuais, Entulho,
vegetação, Trânsito. Trabalho em
Altura.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função e com faixas
refletivas.

Agente Ergonômico /
Acidente

Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

79,2

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

27,2ºC - Natural

Natural

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.
FÍSICOS
NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9
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determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES








Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente;
Orientamos que seja realizada a substituição dos materiais de pintura utilizados na
atualidade, para produtos à base d’água, pois desta forma não estaria expondo o
servidor a riscos a sua saúde conforme descreve o Anexo 13 da NR-15. Após a
substituição, os servidores em questão não farão mais jus ao adicional de insalubridade.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel
Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Varredor
40 horas
Departamento de Gestão e Dependências

Ruas / Praças / Logradouros, sem local fixo.

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo de trabalho, sendo designado conforme necessidade de frente de trabalho.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Manter e conservar a limpeza dos logradouros públicos e/ou próprios municipais; coletar e
descarregar em locais determinados os lixos e detritos resultantes da limpeza e/ou varrição;
zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos e materiais peculiares ao
trabalho; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Radiação não ionizante.

Fonte Geradora

Trânsito

Raios Solar.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Boné tipo árabe com protetor de nuca; Óculos de segurança incolor;
Luvas de Vaqueta; Calçado de Segurança de couro vaqueteado;
Filtro Solar FPS-30.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado.

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos.

Fonte Geradora

Varrição e Coleta de materiais descartáveis, Limpeza de Praças,
Ruas e Jardins.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional.

EPI’s

Luva Látex; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor; Calçado
de Segurança de couro vaqueteado.
Trabalhamos com possibilidade eventual de contado com risco
biológico.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas, Animais Peçonhentos
(Sinantrópicos e Silvestres),
Atropelamento.

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

Perfuro Cortantes, Rampas,
Escadas, máquinas e
ferramentas manuais, Entulho,
vegetação, Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função e com faixas
refletivas.

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.

Agente Ergonômico /
Acidente

Leve

Moderado

Tipo de Trabalho

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

74,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

418 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

28,8ºC - Natural

Natural

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.
FÍSICOS

REQUER
NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
CUIDADOS
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
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caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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Diretoria de Indústria e
Comércio
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

CNAE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Chefe da Seção de Compras
40 horas
Diretoria de Indústria e Comércio

PAT

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso em cerâmica com forro de PVC e laje, iluminação natural e
artificial, ventilação natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Orientação e coordenação na execução e controle das compras de material, através do órgão
subordinado; verificar no cadastro do sistema de cadastramento de Fornecedores, os
fornecedores dos materiais e equipamentos a serem adquiridos; emitir Pedido de Cotação de
Material e enviar por fax ou por ofício a três ou mais fornecedores; receber dos fornecedores o
pedido de cotação de material preenchido ou a cotação dos materiais em impresso timbrado do
fornecedor, analisando-o e verificando o menor preço, auxiliando na definição da modalidade
de Licitação com base no menor preço cotado; encaminhar informações necessárias a
elaboração de Edital de Licitação, anexa ao processo de compra; registrar, armazenar e
distribuir o material recebido; certificar, na nota fiscal o recebimento e a conferência do
material, encaminhando-a, a Divisão de Material, para as respectivas providencias; manter
atualizado o controle de estoque mínimo e máximo dos materiais; contabilizar o boletim de
movimentação diária e mensal, e enviar para a Secretaria da Fazenda, para fins de
escrituração contábil; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

540 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Digitador
40 horas
Diretoria de Indústria e Comércio

PAT – Programa de Assistência ao Trabalhador

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Organizar a rotina de serviços e realizar a entrada e transmissão de dados, operando tele
impressoras e microcomputadores; Registrar e transcrever informações, operando máquinas
de escrever e computadores; Atender necessidades dos munícipes e servidores municipais;
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua
especialidade e ambiente organizacional.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
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Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

570 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
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psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
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RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Oficial Administrativo
40 horas
Diretoria de Indústria e Comércio

Banco do Povo

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Prestar serviços de datilografia e digitação; Organizar e manter atualizados cadastros, arquivos
e outros instrumentos de controle administrativo; Distribuir e encaminhar documentos e
correspondências no setor de trabalho; Realizar levantamentos, análise de dados para
pareceres e informações em processos e outras rotinas relacionadas com atividades
administrativas da Prefeitura; Coletar, apurar, selecionar e calcular dados para elaboração de
quadros estatísticos e demonstrativos; Redigir correspondência interna e externa, minutar atos
administrativos, por demanda e orientação da chefia imediata; Executar serviços de secretaria
como instrução de processos e prestar atendimento ao público. Executar as atribuições que lhe
foram cometidas pelo Secretário da Unidade Escolar ou outro superior hierárquico; Participar
das atividades da Unidade Escolar/Departamento de Trabalho, sempre que solicitado pelo
Diretor da Escola/superior hierárquico; Atender com presteza e profissionalismo aos
profissionais e alunos da Unidade Escolar e às pessoas da comunidade em geral; Participar de
planejamentos pedagógicos da Unidade Escolar sempre que solicitado; Assessorar na
execução dos serviços administrativos, de natureza complexa para atender rotinas préestabelecidas ou eventuais na unidade, coordenar todos os serviços administrativos e
atividades de competência do titular da pasta; Examinar expedientes submetidos à apreciação
do titular da pasta, solicitando as diligências necessárias; Prestar assessoramento técnicoadministrativo e direto ao titular da pasta, auxiliando-o, no exercício das atribuições que lhe são
inerentes; Proceder a estudos e sugerir medidas, visando ao aprimoramento das atividades do
órgão; Redigir e providenciar a digitação da correspondência e documentação inerente à
unidade para dar cumprimento à rotina administrativa; Atendimento ao expediente normal da
unidade, bem como, a organização e manutenção da atualização do arquivo da unidade,
objetivando a manutenção da atualização do arquivo da unidade; Executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
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INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do TEM, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.

Obs:

Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

570 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
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DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
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ERGONÔMICOS

ACIDENTES

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo TEM, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

Página 750

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

Diretoria de Obras
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Chefe do Setor de Obras
40 horas
Diretoria de Obras

Divisão de Obras - Prefeitura Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso de cerâmica, iluminação natural e artificial, ventilação natural e
artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Supervisão, orientação e distribuição dos serviços de fiscalização de obras municipais; controle
e apreciação de processos de construção, das intimações e embargos de fiscalização dos
fiscais de obras; exame prévio de plantas e demais documentos para construção de prédios a
serem submetidos à aprovação da divisão de obras; executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior hierárquico; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo
superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente / Ruído contínuo

Radiação não ionizante.

Fonte Geradora

Conversação de pessoas /
Operação com máquinas
manuais

Raios Solar.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

Eventual / Ocasional.

EPI’s

Filtro Solar FPS-30.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura Inadequada / Mobiliário inadequado

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
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Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

72,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

580 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

25,4ºC - Natural
22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
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psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
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RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Desenhista
40 horas
Diretoria de Obras

Divisão de Obras – Prefeitura Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e
artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Elaborar e projetar desenhos técnicos e artísticos; desenhar gráficos e organogramas,
fluxogramas e demais serviços de desenho; Desenhar plantas, cortes, fachadas e detalhes de
prédios; fazer desenhos técnicos e artísticos; elaborar gráficos e desenhos em perspectivas;
passar os croquis para a escala; executar desenhos de obras; fazer cálculos de coordenadas
geográficas; desenhar letreiros e cartazes; desenhar organogramas, fluxogramas e gráficos em
geral; fazer desenho para clichês e cartazes; executar plantas em face de cadernetas de
campo; responsabilizar-se pelo arquivamento de plantas; executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura Inadequada / Mobiliário inadequado / Logo período sentado.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

72,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

540 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

24,8ºC - Natural
22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e determinação
do número de trabalhadores expostos e, a caracterização
das atividades e do tipo de exposição. A avaliação
quantitativa (medições), utilizando equipamentos de
avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos trabalhadores
ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Engenheiro Civil
40 horas
Diretoria de Obras

Divisão de Obras – Prefeitura Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso de cerâmica, iluminação natural e artificial, ventilação natural e
artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Analisar a adequação dos projetos aos terrenos destinados para implantação, fiscalizar a
execução supervisão e coordenação das equipes de servidores que atuam nos canteiros das
obras pública municipal. Elaboração de documentação e controle dos padrões produtivos das
obras tais como inspeção da qualidade dos materiais, orientação sobre especificação, fluxo e
movimentação dos materiais e sobre as medidas de segurança dos locais e equipamentos da
obra. Administração dos cronogramas das obras. Acompanhar obras de infraestrutura básica
em loteamentos, com posterior expedição de T.V.O.; Planejar, acompanhar orientar diariamente
os serviços de manutenção, ampliação e construção, prestando assistência técnica nas obras,
visando correta execução dos serviços. Examinar periodicamente todos os edifícios,
inspecionando o estado de conservação dos mesmos, coordenar e elaborar projetos de
manutenção hidráulica, civil e telefonia e demais equipamentos. Elaborar orçamentos e
cronogramas de obras. Elaborar cálculos estruturais. Acompanhar e atualizar plano diretor,
código de obras e lei de uso e parcelamento de solo. Elaboração de laudos de avaliação para
desapropriação e bens públicos. Revisar e analisar os projetos de construção civil, do ponto de
vista técnico-legal, enquadrando-os no Código de Obras. Verificar a documentação para
aprovação de projetos de construção civil. Analisar os processos referentes a construção civil,
de acordo com a ficha de análise do projeto, anotando as irregularidades existentes e
solicitando as correções junto aos engenheiros responsáveis. Orientar os munícipes quanto ao
disposto no Código de Obras, no tocante a construção civil; Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Radiação não ionizante

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Raios Solar

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

Eventual / Ocasional

EPI’s

Calçado de Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar FPS-30.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas em mesmo nível.

Fonte Geradora

Postura Inadequada / Mobiliário
inadequado

Acesso a áreas de construção,
Rampas, Escadas.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Calçado de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

540 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

27,5ºC - Natural
22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação não
ionizante.
NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir

a

REQUER
CUIDADOS

sua
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identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e determinação
do número de trabalhadores expostos e, a caracterização
das atividades e do tipo de exposição. A avaliação
quantitativa (medições), utilizando equipamentos de
avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos trabalhadores
ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
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Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e CUIDADOS
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Fiscal de Obras I
40 horas
Diretoria de Obras

Divisão de Obras – Prefeitura Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Ambiente predominantemente em alvenaria, possui forro / Laje, ambiente tem boa ventilação
natural, possui ventilação artificial, local dotado de luminárias e tem boa iluminação natural.
Ambiente possui características e mobiliário confortável para execução de suas atividades
laborais.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Manter inspeção das vias e logradouros para constatação de existência de novas construções
ou reformas de prédios. Informar processos de construções, fazer intimações e notificações,
preencher formulários e fazer o registro das ocorrências. Manter-se atualizado na legislação
sobre edificações em geral. Suspender obras iniciadas sem aprovação ou em desconformidade
com projetos aprovados. Verificar denúncias e fazer as notificações de construções
clandestinas. Efetuar medições para manter atualizado o cadastro imobiliário.
Efetuar notificações no que tange a conservação e manutenção dos passeios públicos.
Verificar o cumprimento da lei no que tange a conservação e limpeza dos terrenos com
notificações e auto de infrações. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
hierárquico.
.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Radiação não ionizante

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Raios Solar

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

Eventual / Ocasional

EPI’s

Calçado de Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar FPS-30.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas em mesmo nível.

Fonte Geradora

Postura Inadequada / Mobiliário
inadequado

Acesso a áreas de construção,
Rampas, Escadas.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Calçado de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

72,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

580 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

24,8ºC - Natural
22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação não
ionizante.
NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir

a

REQUER
CUIDADOS

sua
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identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e determinação
do número de trabalhadores expostos e, a caracterização
das atividades e do tipo de exposição. A avaliação
quantitativa (medições), utilizando equipamentos de
avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos trabalhadores
ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Oficial Administrativo
40 horas
Diretoria de Obras

Divisão de Obras – Prefeitura Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso em cerâmica com forro de PVC e laje, iluminação natural e
artificial, ventilação natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Prestar serviços de datilografia e digitação; Organizar e manter atualizados cadastros, arquivos e
outros instrumentos de controle administrativo; Distribuir e encaminhar documentos e
correspondências no setor de trabalho; Realizar levantamentos, análise de dados para pareceres e
informações em processos e outras rotinas relacionadas com atividades administrativas da
Prefeitura; Coletar, apurar, selecionar e calcular dados para elaboração de quadros estatísticos e
demonstrativos; Redigir correspondência interna e externa, minutar atos administrativos, por
demanda e orientação da chefia imediata; Executar serviços de secretaria como instrução de
processos e prestar atendimento ao público. Executar as atribuições que lhe foram cometidas pelo
Secretário da Unidade Escolar ou outro superior hierárquico; Participar das atividades da Unidade
Escolar/Departamento de Trabalho, sempre que solicitado pelo Diretor da Escola/superior
hierárquico; Atender com presteza e profissionalismo aos profissionais e alunos da Unidade Escolar
e às pessoas da comunidade em geral; Participar de planejamentos pedagógicos da Unidade
Escolar sempre que solicitado; Assessorar na execução dos serviços administrativos, de natureza
complexa para atender rotinas pré-estabelecidas ou eventuais na unidade, coordenar todos os
serviços administrativos e atividades de competência do titular da pasta; Examinar expedientes
submetidos à apreciação do titular da pasta, solicitando as diligências necessárias; Prestar
assessoramento técnico-administrativo e direto ao titular da pasta, auxiliando-o, no exercício das
atribuições que lhe são inerentes; Proceder a estudos e sugerir medidas, visando ao
aprimoramento das atividades do órgão; Redigir e providenciar a digitação da correspondência e
documentação inerente à unidade para dar cumprimento à rotina administrativa; Atendimento ao
expediente normal da unidade, bem como, a organização e manutenção da atualização do arquivo
da unidade, objetivando a manutenção da atualização do arquivo da unidade; Executar outras
tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Fonte Geradora

Postura Inadequada. / Mobiliário inadequado.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.

Obs:

Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

70,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

480 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e determinação
do número de trabalhadores expostos e, a caracterização
das atividades e do tipo de exposição. A avaliação
quantitativa (medições), utilizando equipamentos de
avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos trabalhadores
ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Técnico em Edificações
40 horas
Setor de Obras e Serviços

Secretaria de Obras do Município.

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e
artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Elaborar, revisar e analisar os projetos de construção civil, do ponto de vista técnico-legal,
enquadrando-os no Código de Edificações e no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado;
verificar a documentação para aprovação de projetos de construção civil; analisar os processos
referentes a construção civil, de acordo com a ficha de análise do projeto, anotando as
irregularidades existentes e solicitando as correções junto aos engenheiros responsáveis. Fazer
o controle estatístico mensal e anual dos projetos de construção civil aprovados. Prestar
informações complementares aos órgãos competentes quando solicitadas. Encaminhar ou
promover vistorias e fiscalizações; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura Inadequada. / Mobiliário inadequado

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

73,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

570 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

24,7ºC - Natural
22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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Diretoria de Promoção
Social
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Assistente Social
30 horas
Diretoria de Promoção Social

CRAS / CREAS / Cadastro Único / Promoção Social / CCI

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Os ambientes são construídos em predominantemente em alvenaria, com laje, com forro, piso
em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível
com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Planejar, coordenar, orientar e executar as atividades de serviço social junto a indivíduos,
grupos e comunidades, identificando e analisando os problemas e necessidades, aplicando
métodos e processos básicos do serviço social; Executar outras tarefas correlatas ou afins
determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias

Fonte Geradora

Contato com pessoas. Propagação pelo Ar

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
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Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

69,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

320 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
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psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

BIOLÓGICOS

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matérias- REQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
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RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Biblioteca
40 horas
Diretoria de Promoção Social

CREAS

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e
artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Recepção de livros e periódicos; fazer inscrições de novos sócios; manter e atualizar a ordem
alfabética de fichário de inscrições; orientação aos usuários na consulta das obras de
referências e nos fichários da biblioteca; desenvolver a "hora do conto"; manter a ordem no
recinto da sala de estudos; orientar classes escolares; executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:
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Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

50,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

258 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
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doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
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RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

Página 792

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos (feminino)
40 horas
Assistência e Promoção Social

CRAS / CREAS / Promoção Social / CCI

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e
artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar serviços de limpeza e conservação nos diversos setores/departamentos onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir água e efetuar outras tarefas correlatas, Executar tarefas manuais
simples que exijam esforço físico moderado; Manter os móveis e utensílios de escritório ou
similares sempre limpos; Realizar serviços de limpeza e conservação em escolas/creches
municipais; Varrer as vias e logradouros públicos; Auxiliar na elaboração da merenda escolar
assim como ajudar a servir; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
hierárquico.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hipoclorito de Sódio 2,5% - Tensoativo Aniônico (Linear
Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio e Alquil éter sulfonato de sódio),
Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes,
Corantes - Enzimas: (Lipases e proteases); Alvejante (Perborato de
Sódio), Álcool 70%. Derivados de Materiais de Limpeza

Fonte Geradora

Limpeza de Materiais e Equipamentos e das Dependências do Local
de Trabalho

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou PVA.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias

Fonte Geradora

Contato com pessoas. Propagação pelo Ar. Limpeza das
Dependências do Local de Trabalho, inclusive Banheiros.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral

Obs:

Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

320 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
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avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Berçarista / Atendente
40 horas
Diretoria de Promoção Social

Promoção Social

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e
artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Executar tarefas nos berçários da Creche Municipal, inerentes à função; realizar todas as
funções e tarefas determinadas pelo superior. Preparar o berçário de creches Municipais;
cuidar das crianças a seu cargo, zelando-as a contendo; efetuar limpeza e arrumação do
material utilizado, deixando-os em perfeitas condições de uso; ajudar a abrir e fechar a creche;
responsabilizar-se por todo o material utilizado na creche; executar tarefas correlatas, a critério
do Chefe Imediato; zelar pela desinfecção do local.
Nota: Realiza trabalhos de atendimento ao público, atendimento telefônico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

74,2

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

320 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

25,7ºC - Natural

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
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avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Digitador
40 horas
Diretoria de Promoção Social

Cadastro Único

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e
artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Organizar a rotina de serviços e realizar a entrada e transmissão de dados, operando
teleimpressoras e microcomputadores; Registrar e transcrever informações, operando
máquinas de escrever e computadores; Atender necessidades dos munícipes e servidores
municipais; Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas
à sua especialidade e ambiente organizacional.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
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Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

69,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

320 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

25,7ºC - Natural

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
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doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
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MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Monitor de Alunos
40 horas
Diretoria de Promoção Social

CRAS / CREAS / Promoção Social / Cadastro Único / CCI

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso em cerâmica com laje , iluminação natural e artificial, ventilação
natura e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Executar atividades diárias de recreação com crianças e trabalhos educacionais de artes
diversas; Responsabilizar-se pelos alunos durante o deslocamento dos mesmos por meio de
transporte escolar; Cuidar ou auxiliar as crianças na higiene pessoal; Auxiliar a criança na
alimentação; Servir refeições e auxiliar as crianças menores a se alimentarem; Auxiliar a
criança a desenvolver a coordenação motora, observar a saúde e o bem-estar das crianças,
prestar primeiros socorros, cientificando o superior imediato da ocorrência; Orientar os pais
quanto à higiene infantil, comunicando-lhes os acontecimentos do dia; levar ao conhecimento
do chefe imediato qualquer incidente ou dificuldade ocorrida; Vigiar e manter a disciplina das
crianças sob sua responsabilidade, confiando-as aos cuidados de seu substituto ou
responsável, quando se afastar ou ao final do período de atendimento; Apurar a frequência
diária e mensal dos menores; Arrumar salas para descanso das crianças, participar de
reuniões em grupo; Contatar pais ou responsáveis pelos alunos quando necessário;
Desenvolver atividades socioeducativas, de recreação e de lazer; Participar de programas e
atividades realizadas pela área social relacionadas com o bem estar da clientela atendida;
Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias

Fonte Geradora

Contato com pessoas. Propagação pelo Ar

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

418 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

26,8ºC - Natural
22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matérias- REQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Motorista de Veículo Municipal
40 horas
Diretoria de Promoção Social

CRAS

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para a jornada de trabalho e execução de tarefas, sendo designado conforme a
frente de trabalho, dentro do município, trafegando com veículos pelas estradas e ruas do
Município.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Dirigir veículos em geral para o transporte de cargas ou coletivos de natureza normal ou
especializado; Orientar a disposição de cargas no veículo tomando os necessários cuidados
para a preservação das mesmas; Zelar pelo estado do veículo como: água, óleo, luz,
calibragem de pneumáticos, providenciando o abastecimento e reparo, se necessário; Executar
pequenos reparos, como troca de pneus, reaperto, lubrificação, etc.; Cumprir programas préestabelecidos para atendimento das ordens de serviços; Disponibilidade para exercer suas
funções em turnos alternados, bem como em sábados, domingos e feriados, esporadicamente
ou fixamente, conforme a necessidade da Prefeitura; Ter disponibilidade e capacitação para
viajar, como para a Capital do Estado e outras localidades; Ter habilitação específica em autos,
caminhões, ônibus em geral, etc.; Estar sujeito a participar de cursos de capacitação quando
necessário. Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados quando necessário.
Dirigir veículos de passeio, de carga e ônibus de passeio e escolar; Transportar pessoas e
mercadorias; Entregar e receber materiais e documentos; Abastecer o veículo sob sua
responsabilidade; Manter o veículo em condições de conservação e funcionamento, solicitando
conserto, abastecimento, lubrificação, limpeza e troca de peças; Atender as normas de
segurança e higiene do trabalho e cumprir obrigatoriamente o que determina a legislação de
transito; Auxiliar na carga e descarga pertinentes a suas entregas; Executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior hierárquico.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente / Ruído contínuo.

Fonte Geradora

Conversação de pessoas / Trânsito urbano

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado.

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias

Fonte Geradora

Contato com pessoas. Propagação pelo Ar

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra.

Fonte Geradora

Postura Inadequada. /
Transporte e carregamento
manual de Peso.

Troca de Pneus, Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Cinto de segurança veicular, Luvas de segurança pigmentada; Luvas
de segurança de Vaqueta; Óculos de segurança Fumê; Calçado de
Segurança de couro vaqueteado.
Realizar Ginástica Laboral
Utilizar técnica correta para o levantamento e transporte manual de
peso.

Obs:

Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

77,9

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

418 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

24,8ºC - Natural
22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matérias- REQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Oficial Administrativo
40 horas
Diretoria de Promoção Social

CRAS / CREAS / CCI / Promoção Social

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso em cerâmica com forro de PVC e laje, iluminação natural e
artificial, ventilação natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Prestar serviços de datilografia e digitação; Organizar e manter atualizados cadastros, arquivos e
outros instrumentos de controle administrativo; Distribuir e encaminhar documentos e
correspondências no setor de trabalho; Realizar levantamentos, análise de dados para pareceres e
informações em processos e outras rotinas relacionadas com atividades administrativas da
Prefeitura; Coletar, apurar, selecionar e calcular dados para elaboração de quadros estatísticos e
demonstrativos; Redigir correspondência interna e externa, minutar atos administrativos, por
demanda e orientação da chefia imediata; Executar serviços de secretaria como instrução de
processos e prestar atendimento ao público. Executar as atribuições que lhe foram cometidas pelo
Secretário da Unidade Escolar ou outro superior hierárquico; Participar das atividades da Unidade
Escolar/Departamento de Trabalho, sempre que solicitado pelo Diretor da Escola/superior
hierárquico; Atender com presteza e profissionalismo aos profissionais e alunos da Unidade Escolar
e às pessoas da comunidade em geral; Participar de planejamentos pedagógicos da Unidade
Escolar sempre que solicitado; Assessorar na execução dos serviços administrativos, de natureza
complexa para atender rotinas pré-estabelecidas ou eventuais na unidade, coordenar todos os
serviços administrativos e atividades de competência do titular da pasta; Examinar expedientes
submetidos à apreciação do titular da pasta, solicitando as diligências necessárias; Prestar
assessoramento técnico-administrativo e direto ao titular da pasta, auxiliando-o, no exercício das
atribuições que lhe são inerentes; Proceder a estudos e sugerir medidas, visando ao
aprimoramento das atividades do órgão; Redigir e providenciar a digitação da correspondência e
documentação inerente à unidade para dar cumprimento à rotina administrativa; Atendimento ao
expediente normal da unidade, bem como, a organização e manutenção da atualização do arquivo
da unidade, objetivando a manutenção da atualização do arquivo da unidade; Executar outras
tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

418 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

26,8ºC - Natural
22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
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controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Psicólogo
40 horas
Diretoria de Promoção Social

CRAS / CREAS

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso em cerâmica com forro de PVC e laje, iluminação natural e
artificial, ventilação natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar avaliação e diagnóstico psicológicos de entrevistas, observação, testes e dinâmica de
grupo, com vistas à prevenção e tratamento de problemas psíquicos; Realizar atendimento
psicoterapêutico individual ou em grupo, adequado às diversas faixas etárias, em instituições
de prestação de serviços de saúde, em consultórios particulares e em instituições formais e
informais; Realizar atendimento familiar e/ou de casal para orientação ou acompanhamento
psicoterapêutico; Realizar atendimento a crianças com problemas emocionais, psicomotores e
psicopedagógico; Acompanhar psicologicamente gestantes durante a gravidez, parto e
puerpério, procurando integrar suas vivências emocionais e corporais, bem como incluir o
parceiro, como apoio necessário em todo este processo; Preparar o paciente para entrada,
permanência e alta hospitalar, inclusive em hospitais psiquiátricos; Trabalhar em situações de
agravamento físico e emocional, inclusive no período terminal, participando das decisões com
relação à conduta a ser adotada pela equipe, como: internações, intervenções cirúrgicas,
exames e altas hospitalares; Participar da elaboração de programas de pesquisa sobre a
saúde mental da população, bem como sobre a adequação das estratégias diagnosticas e
terapêuticas a realidade psicossocial da clientela; Criar, coordenar e acompanhar,
individualmente ou em equipe multiprofissional, tecnologias próprias ao treinamento em saúde,
particularmente em saúde mental, com o objetivo de qualificar o desempenho de várias
equipes; Participar e acompanhar a elaboração de programas educativos e de treinamento em
saúde mental, a nível de atenção primária, em instituições formais e informais como: creches,
asilos, sindicatos, associações, instituições de menores, penitenciárias, entidades religiosas e
etc.; Colaborar, em equipe multiprofissional, no planejamento das políticas de saúde, em nível
de macro e microssistemas; Coordenar e supervisionar as atividades de Psicologia em
instituições e estabelecimentos de ensino e/ou de estágio, que incluam o tratamento
psicológico em suas atividades; Realizar pesquisas visando a construção e a ampliação do
conhecimento teórico e aplicado, no campo da saúde mental; Atuar junto à equipe
multiprofissionais no sentido de leva-las a identificar e compreender os fatores emocionais que
intervém na saúde geral do indivíduo, em unidades básicas, ambulatórios de especialidades,
hospitais gerais, prontos-socorros e demais instituições; Atua como facilitador no processo de
integração e adaptação do indivíduo à instituição. Orientação e acompanhamento a clientela,
familiares, técnicos e demais agentes que participam, diretamente ou indiretamente dos
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atendimentos; Participar dos planejamentos e realizar atividades culturais, terapêuticas e de
lazer com o objetivo de propiciar a reinserção social da clientela egressa de instituições;
Participar de programas de atenção primária em Centros e Postos de Saúde ou na
comunidade; organizando grupos específicos, visando a prevenção de doenças ou do
agravamento de fatores emocionais que comprometam o espaço psicológico; Realizar triagem
e encaminhamentos para recursos da comunidade, sempre que necessário; Participar da
elaboração, execução e analise da instituição, realizando programas, projetos e planos de
atendimentos, em equipes multiprofissionais, com o objetivo de detectar necessidades,
perceber limitações, desenvolver potencialidades do pessoal envolvido no trabalho da
instituição, tanto nas atividades fim, quanto nas atividades meio. Executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias

Fonte Geradora

Contato com pessoas. Propagação pelo Ar

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
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Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

69,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

350 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
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doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

BIOLÓGICOS

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matérias- REQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
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RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel
Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Varredor / Limpeza
40 horas
Diretoria de Promoção Social

CCI - Centro de Convivência do Idoso

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso em cerâmica com forro de PVC e laje, iluminação natural e
artificial, ventilação natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Manter e conservar a limpeza dos logradouros públicos e/ou próprios municipais; coletar e
descarregar em locais determinados os lixos e detritos resultantes da limpeza e/ou varrição;
zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos e materiais peculiares ao
trabalho; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
Nota: Realiza trabalhos de limpeza do ambiente que está alocado.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hipoclorito de Sódio 2,5% - Tensoativo Aniônico (Linear
Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio e Alquil éter sulfonato de sódio),
Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes,
Corantes - Enzimas: (Lipases e proteases); Alvejante (Perborato de
Sódio), Álcool 70%. Derivados de Materiais de Limpeza.

Fonte Geradora

Limpeza de Materiais e Equipamentos e das Dependências do Local
de Trabalho

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou PVA.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias

Fonte Geradora

Contato com pessoas. Propagação pelo Ar

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

Página 830

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

71,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

380 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

28,8ºC - Natural

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

SEM
RISCOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
REQUER
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
CUIDADOS
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
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doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
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RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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Diretoria de Saúde
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Agente Administrativo
40 horas
Diretoria de Saúde

Posto de Saúde Dr. Rafael Lhamas Franco

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e
artificial, ventilação natural, ambiente de atendimento ao público.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Executar trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das Leis e normas
administrativas; redigir expediente administrativo; proceder à aquisição, guarda e distribuição
de material. Examinar processos; redigir pareceres e informações; redigir expedientes
administrativos tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; revisar quanto ao aspecto
redacional, ordens de serviço, instruções, exposição 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 concorrência; efetuar ou
orientar o recebimento, conferência, armazenagem e conservação de materiais e outros
suprimentos, manter atualizados os registros de estoque; fazer ou orientar levantamentos
patrimoniais; eventualmente realizar trabalhos datilográficos; operar com terminais eletrônicos e
equipamentos de microfilmagem; executar tarefas afins.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Contato com pessoas. Propagação pelo Ar.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

67,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

188 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matérias- REQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel
Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Agente Comunitário de Saúde / Com curso Técnico
40 horas
Diretoria Municipal de Saúde

UBS - Unidades básicas de Saúde

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Os ambientes são construídos em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação
natural e artificial, ventilação natural, ambiente de atendimento ao público.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea; cadastrar todas
as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados; orientar as famílias quanto a
utilização dos serviços de saúde disponíveis; realizar atividades programadas e de atenção à
demanda espontânea; acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos
sob sua responsabilidade. desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de
saúde e a população adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do
trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; desenvolver
atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância à
saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos
domicílios e na comunidade, como por exemplo, combate à Dengue, malária, leishmaniose,
entre outras, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito das situações de risco;
estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à
promoção de saúde, à prevenção das doenças, e ao acompanhamento das pessoas com
problemas de saúde, bem como ao acompanhamento das condicionalidades do Programa
Bolsa Família ou de qualquer outro programa similar de saúde. Desenvolver outras atividades
nas unidades básicas de saúde, vinculadas às atribuições acima.
Nota: Conforme Lei 13.595/2018, Art. 2º:
§ 4º No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde
da família, desde que o Agente Comunitário de Saúde tenha concluído curso técnico e tenha
disponíveis os equipamentos adequados, são atividades do Agente, em sua área geográfica de
atuação, assistidas por profissional de saúde de nível superior, membro da equipe:
I - a aferição da pressão arterial, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional,
encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência;
II - a medição de glicemia capilar, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional,
encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência;
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III - a aferição de temperatura axilar, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, com o
devido encaminhamento do paciente, quando necessário, para a unidade de saúde de
referência;
IV - a orientação e o apoio, em domicílio, para a correta administração de medicação de
paciente em situação de vulnerabilidade;
V - a verificação antropométrica.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente.

Radiação não ionizante

Fonte Geradora

Trânsito, Conversação de
pessoas.

Raios Solar

Exposição ao Agente

Eventual / Intermitente

Intermitente

EPI’s

Boné tipo árabe com protetor de nuca; Óculos de segurança incolor
ou fumê; Máscara PFF2; Luva de procedimento descartável; Calçado
de Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar FPS-30.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado.

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Contato físico com pessoas no mapeamento e orientação relativos
aos Programas de Saúde, medição de glicemia capilar, verificação
antropométrica e Propagação pelo ar.

Exposição ao Agente

Intermitente / Habitual.

EPI’s

Luva de procedimento descartável; Máscara PFF2; Óculos de
segurança incolor; Calçado de Segurança.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas, Animais Domésticos,
Atropelamento.

Fonte Geradora

Postura Inadequada. / 40% da
jornada em pé.

Rampas, Escadas, Trânsito.

Exposição ao Agente

Eventual / Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Uniforme (Jaleco) adequado a atividade executada, devidamente
identificado.
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Tipo de Trabalho

Leve

Moderado

Pesado

X
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AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

26,4ºC - Natural

Natural

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
REQUER
fontes geradoras, a identificação das funções e CUIDADOS
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
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BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

CRÍTICO

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
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RECOMENDAÇÕES








Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente;
Foi ultrapassado os limites de tolerâncias quanto aos riscos biológicos nas atividades de
Agente Comunitário de Saúde / Com curso Técnico, superando desta maneiro ou
ultrapassando os LIMITES DE TOLERÂNCIA de forma HABITUAL E PERMANENTE
mencionado na NR 15 anexo 14, e da Lei no 13.342, de 3 de outubro de 2016.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel
Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Agente Comunitário de Saúde / Sem curso Técnico
40 horas
Diretoria Municipal de Saúde

UBS - Unidades básicas de Saúde

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Os ambientes são construídos em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação
natural e artificial, ventilação natural, ambiente de atendimento ao público.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea; cadastrar todas
as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados; orientar as famílias quanto a
utilização dos serviços de saúde disponíveis; realizar atividades programadas e de atenção à
demanda espontânea; acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos
sob sua responsabilidade. desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de
saúde e a população adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do
trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; desenvolver
atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância à
saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos
domicílios e na comunidade, como por exemplo, combate à Dengue, malária, leishmaniose,
entre outras, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito das situações de risco;
estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à
promoção de saúde, à prevenção das doenças, e ao acompanhamento das pessoas com
problemas de saúde, bem como ao acompanhamento das condicionalidades do Programa
Bolsa Família ou de qualquer outro programa similar de saúde. Desenvolver outras atividades
nas unidades básicas de saúde, vinculadas às atribuições acima.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente.

Radiação não ionizante

Fonte Geradora

Trânsito, Conversação de
pessoas.

Raios Solar

Exposição ao Agente

Eventual / Intermitente

Intermitente

EPI’s

Boné tipo árabe com protetor de nuca; Óculos de segurança incolor
ou fumê; Máscara PFF2; Luva de procedimento descartável; Calçado
de Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar FPS-30.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado.

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Contato físico com pessoas no mapeamento e orientação relativos
aos Programas de Saúde, medição de glicemia capilar, verificação
antropométrica e Propagação pelo ar.

Exposição ao Agente

Intermitente / Habitual.

EPI’s

Luva de procedimento descartável; Máscara PFF2; Óculos de
segurança incolor; Calçado de Segurança.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas, Animais Domésticos,
Atropelamento.

Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Fonte Geradora

Postura Inadequada. / 40% da
Rampas, Escadas, Trânsito.
jornada em pé.

Exposição ao Agente

Eventual / Intermitente.

EPI’s

Uniforme (Jaleco) adequado a atividade executada, devidamente
identificado.

Intermitente.

Realizar Ginástica Laboral.
Obs:

Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.
FÍSICOS

REQUER
NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
CUIDADOS
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
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caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

CRÍTICO

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES








Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente;
Foi ultrapassado os limites de tolerâncias quanto aos riscos biológicos nas atividades de
Agente Comunitário de Saúde / Com curso Técnico, superando desta maneiro ou
ultrapassando os LIMITES DE TOLERÂNCIA de forma HABITUAL E PERMANENTE
mencionado na NR 15 anexo 14, e da Lei no 13.342, de 3 de outubro de 2016.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel
Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Agente de Saneamento
40 horas
Diretoria Municipal de Saúde

Vigilância em Saúde

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Os ambientes são construídos em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação
natural e artificial, ventilação natural, ambiente de atendimento ao público.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar inspeções sanitárias; Orientar o morador ou responsável pelo estabelecimento
comercial de alimentos e medicamentos sobre o risco a saúde, decorrentes dos problemas
sanitários; Participar das atividades em educação sanitária colaborando quando determinado
em atividade de vigilância epidemiológica; Executar procedimento sem caráter fiscal que inclui
as coletas e amostras de produtos/substância relacionado à saúde ou que tenha efeito sobre a
mesma; Executar outras tarefas correlatas ou afins determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente. / Ruído
contínuo

Radiação não ionizante

Fonte Geradora

Trânsito, Conversação de
pessoas / Visitação em fábricas.

Raios Solar

Exposição ao Agente

Intermitente

Eventual / Ocasional.

EPI’s

Boné tipo árabe com protetor de nuca; Óculos de segurança incolor;
Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta; Luvas de Látex ou Nitrílica;
Protetor auricular tipo plug ou tipo concha; Calçado de Segurança de
couro vaqueteado; Filtro Solar FPS-30.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente Nocivo

EPI’s

Não aplicável
Há ambientes que realizam as fiscalizações que utilizam produtos
químicos, porém os servidores em questão não mantem nenhum tipo
de contato físico, apenas contato visual nos locais.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Vistoria em: Laboratórios de Análises Clínicas, Consultórios Médicos
e Odontológicos, Farmácias, Hotéis, Restaurantes, Bares,
Lanchonetes entre outros que tem risco biológico e Propagação pelo
ar, Coleta de amostras de corpo de prova contaminados.

Exposição ao Agente

Habitual / Permanente

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor;
Calçado de Segurança.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas, Animais Peçonhentos
(Sinantrópicos
e
Silvestres),
Atropelamento.

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

Rampas, Escadas, acesso a
ambientes fabril, dirigir veículos,
Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.

Agente Ergonômico /
Acidente

Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

74,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial
27,6ºC - Natural

Natural / Artificial

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.
FÍSICOS

REQUER
NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
CUIDADOS
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
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avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

CRÍTICO

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos REQUER
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e CUIDADOS
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controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Assistente Social
30 horas
Diretoria Municipal de Saúde

Departamento Municipal de Saúde / Centro Saúde Vila Ayres Aparecida São Manuel.

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Planejar, coordenar, orientar e executar as atividades de serviço social junto a indivíduos,
grupos e comunidades, identificando e analisando os problemas e necessidades, aplicando
métodos e processos básicos do serviço social; Executar outras tarefas correlatas ou afins
determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-Organismo – Vírus – Fungos – Bactérias

Fonte Geradora

Contato com pessoas em visitas residenciais

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
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AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

74,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

100 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial
27,5ºC - Natural

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
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BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
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RECOMENDAÇÕES








Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente;
Necessário refrigeração local, conforme NR-17 e NHO-06, bem como melhoria no
sistema de iluminação.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Enfermagem
40 horas
Diretoria Municipal de Saúde

UBS - Unidade Básica de Saúde

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções
desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Exercer atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de
enfermagem, sob supervisão; participar em nível de execução simples em processos de
tratamento. Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, efetuar controle de pacientes e
de comunicantes em doenças transmissíveis, participar de atividades de educação em saúde,
auxiliar o enfermeiro na execução destes programas; Encaminhar o paciente ao banho ou
promover o banho de leito; realizar mudança de cúbito; trocar roupas; realizar procedimentos de
suporte avançado de vida; Realizar anotações no prontuário; receber, preparar e encaminhar
pacientes para cirurgia; auxiliar em procedimentos cirúrgicos e anestésicos; Observar o quadro
pós-operatório; realizar visitas domiciliares; esterilizar ou preparar materiais para esterilização;
acompanhar e transportar pacientes; Integrar e participar de reuniões de equipe; atuar de forma
integrada com profissionais de outras instituições. Atuar em equipe multiprofissional;
desenvolver ações de vigilância em saúde de baixa complexidade nas áreas ambiental,
sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; trabalhar em campanhas de vacinação.
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua
especialidade e ambiente organizacional.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%, Peróxido de Hidrogênio.

Fonte Geradora

Preparo, Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou PVA.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Contato direto com atendimento aos pacientes, Secreção, Sangue,
Ferida aberta, Curativos Materiais e Equipamentos não esterilizados,
bem como esterilização e desinfecção de materiais, Propagação pelo
ar.

Exposição ao Agente

Habitual / Permanente.

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou PVA.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Escorregões, Quedas.

Fonte Geradora

Postura Inadequada. / Transporte Perfuro Cortantes, Rampas,
e carregamento manual de peso. Escadas, Piso escorregadio.

Exposição ao Agente

Intermitente.

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função conforme NR-32

Intermitente.

Realizar Ginástica Laboral.
Utilizar técnica correta para o levantamento e transporte manual de
peso.

Obs:

Leve
Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

565 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
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caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
REQUER
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos CUIDADOS
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

CRÍTICO

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.

RECOMENDAÇÕES








Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente;
No caso do profissional que for alocado a realizar atividades (administrativas) que não
mantem contato com risco biológico, deverá comunicá-lo de que não fará mais jus ao
adicional de insalubridade, pois desta forma não terá contato permanente com riscos
biológicos plausível a concessão do adicional supra citado.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Farmácia
40 horas
Diretoria Municipal de Saúde

Farmácia Central / Almoxarifado de Medicamentos

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e
artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar atendimentos, orientações e dispensação de medicamentos aos clientes da farmácia
(pacientes/unidades de saúde); Organizar e controlar estoques de produtos farmacêuticos
(quantidade, validade e dispensação) seguindo procedimentos estabelecidos; Executar outras
tarefas correlatas ou afins determinadas pelo superior hierárquico.
Nota: Realiza apenas dispensação de medicamentos aos munícipes, faz controle de
estoque, emite solicitação de compra.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Contato com pessoas. Propagação pelo Ar.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Luva Látex descartável; Máscara PFF2; Calçado de Segurança de
couro vaqueteado ou PVA.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

69,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

276 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
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avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Saúde Bucal (ASB)
40 horas
Diretoria Municipal de Saúde

UBS - Unidade Básica de Saúde

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e
artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Garantir a prestação qualitativa dos serviços relativos às atividades do Programa de Saúde
Bucal, realizando funções auxiliares sob supervisão do cirurgião dentista; Participar de
atividades multidisciplinares coordenadas por outros programas (criança, mulher, adultos e
mental); Realizar atividades em conjunto com a Equipe de Saúde Bucal no contexto da Equipe
de Saúde das Unidades Básicas de Saúde; Participar na aplicação de medidas preventivas e
no desenvolvimento de atividades educativas em creches, escolas de educação básica, e
outros espaços coletivos; Participar de atividades em grupo (bebês, crianças, adultos) para
educação e prevenção em Saúde Bucal; Participar na prestação de assistência odontológica,
instrumentando o cirurgião dentista e manipulando materiais odontológicos; Registrar dados e
informações de acordo com as definições do programa; Manter os arquivos e fichários;
Preparar o paciente para o atendimento; Participar de levantamentos Epidemiológicos; Auxiliar
na conservação e manutenção da clínica e na conferência periódica dos materiais e
equipamentos, tendo em vista seu bom funcionamento; Organizar, controlar e manter os
equipamentos, instrumentos e materiais de trabalho; Participar de reuniões, treinamento e
desenvolvimento para aperfeiçoamento do processo de trabalho; Executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente / Ruído Contínuo.

Fonte Geradora

Conversação de pessoas. / Equipamento Odontológicos

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

PVPI, Hipoclorito 2,5%, Amalgama, Alginato e Álcool 70%..

Fonte Geradora

Preparo, Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e
de Ambientes.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva de procedimento descartável; Máscara semifacial de
Segurança PFF2; Jaleco manga longa; Óculos de Proteção; Touca
de Procedimento; Calçado de Segurança de PVA cano baixo
conforme NR32.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Contato direto com atendimento aos pacientes, Sangue, Secreções,
Materiais e Equipamentos não esterilizados, bem como esterilização
e desinfecção de materiais, Propagação pelo ar.

Exposição ao Agente

Habitual / Permanente

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor;
Touca de procedimento; Jaleco manga longa; Calçado de Segurança
de couro vaqueteado ou PVA.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Escorregões, Quedas.

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

Perfuro
Cortantes,
Rampas,
Escadas, Piso escorregadio.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
As unidades necessitam de programa de perfuro cortante, conforme
preconiza a NR32.

Leve
Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

79,3

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

500 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
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avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

CRÍTICO

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES








Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente;
No caso do profissional que for alocado a realizar atividades (administrativas) que não
mantem contato com risco biológico, deverá comunicá-lo de que não fará mais jus ao
adicional de insalubridade, pois desta forma não terá contato permanente com riscos
biológicos plausível a concessão do adicional supra citado.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos / Controle de Endemias
40 horas
Diretoria Municipal de Saúde

Controle de Endemias “SUCEN”

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar serviços de limpeza e conservação nos diversos setores/departamentos onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir água e efetuar outras tarefas correlatas, Executar tarefas manuais
simples que exijam esforço físico moderado; Manter os móveis e utensílios de escritório ou
similares sempre limpos; Realizar serviços de limpeza e conservação em escolas/creches
municipais; Varrer as vias e logradouros públicos; Auxiliar na elaboração da merenda escolar
assim como ajudar a servir; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
hierárquico.
Nota: Este Laudo aplica-se aos servidores do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos que
realizam limpeza em geral prédio da equipe de controle de endemias.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse LTCAT, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hipoclorito de Sódio 2,5% - Tensoativo Aniônico (Linear
Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio e Alquil éter sulfonato de sódio),
Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes,
Corantes - Enzimas: (Lipases e proteases); Alvejante (Perborato de
Sódio), Álcool 54º. Derivados de Materiais de Limpeza.

Fonte Geradora

Limpeza das Dependências do Local de Trabalho, inclusive
banheiros e vestimentas dos agentes de combate a endemias.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Calçado de Segurança de couro
vaqueteado ou PVA.

Obs:

Para a lavagem das vestimentas da equipe de controle de endemias,
se faz necessário algumas precauções, porém o limite de tolerância
não é ultrapassado, uma vez que em análise de campo, nem mesmo
a equipe que aplica os produtos químicos ultrapassou os limites de
tolerância, nem se quer o nível de ação. Laudo da análise química
encontrasse em anexo a este LTCAT.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Limpeza das Dependências do Local de Trabalho, inclusive
Banheiros, propagação pelo Ar.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de
segurança incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou
PVA.
Atividade NÃO se equipara a higienização de instalações sanitárias
de uso público ou coletivo de grande circulação, conforme preconiza
a Súmula 448.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Escorregões, Quedas.

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

Perfuro
Cortantes,
Rampas,
Escadas, Piso escorregadio.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função.
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:
Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

72,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

500 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
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DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

SEM
RISCOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
REQUER
causadoras de stress físico ou psíquico.
CUIDADOS
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A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES








Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
Orientamos a Administração pública que sinalize a PROIBIÇÃO aos transeuntes que
porventura venham a usar as instalações sanitárias do prédio em epígrafe. Desde forma
evitando exposições desnecessárias a riscos ao servidor que ali desenvolvem suas
atividades.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos (feminino) / UBS
40 horas
Secretaria Municipal de Saúde

Sede da Secretaria / UBS / Postos de Saúde / PSF / CS II

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar serviços de limpeza e conservação nos diversos setores/departamentos onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir água e efetuar outras tarefas correlatas, Executar tarefas manuais
simples que exijam esforço físico moderado; Manter os móveis e utensílios de escritório ou
similares sempre limpos; Realizar serviços de limpeza e conservação em escolas/creches
municipais; Varrer as vias e logradouros públicos; Auxiliar na elaboração da merenda escolar
assim como ajudar a servir; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
hierárquico.
Nota: Para o Auxiliar de Serviços Diversos da Sede da Secretaria, este Laudo aplica-se
única e exclusivamente ao servidor que realiza a limpeza dos sanitários aberto ao
público, de uso coletivo pelos munícipes.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

Página 881

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hipoclorito de Sódio 2,5% - Tensoativo Aniônico (Linear
Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio e Alquil éter sulfonato de sódio),
Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes,
Corantes - Enzimas: (Lipases e proteases); Alvejante (Perborato de
Sódio), Álcool 70%. Derivados de Materiais de Limpeza

Fonte Geradora

Limpeza das Dependências do Local de Trabalho.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Calçado de Segurança de couro
vaqueteado ou PVA.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Limpeza das Dependências do Local de Trabalho, inclusive
Banheiros, contato com secreções e materiais não esterilizados.

Exposição ao Agente

Habitual / Permanente

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de
segurança incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou
PVA.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Escorregões, Quedas.

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

Perfuro
Cortantes,
Rampas,
Escadas, Piso escorregadio.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função, conforme NR32.
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve

Moderado

Tipo de Trabalho

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

72,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

500 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
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avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

CRÍTICO

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES








Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente;
No caso do profissional que for alocado a realizar atividades que não mantem contato
com risco biológico, deverá comunicá-lo de que não fará mais jus ao adicional de
insalubridade, pois desta forma não terá contato permanente com riscos biológicos
plausível a concessão do adicional supra citado.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos (feminino) / U.V.A
40 horas
Diretoria Municipal de Saúde

U.V.A

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar serviços de limpeza e conservação nos diversos setores/departamentos onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir água e efetuar outras tarefas correlatas, Executar tarefas manuais
simples que exijam esforço físico moderado; Manter os móveis e utensílios de escritório ou
similares sempre limpos; Realizar serviços de limpeza e conservação em escolas/creches
municipais; Varrer as vias e logradouros públicos; Auxiliar na elaboração da merenda escolar
assim como ajudar a servir; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro Digital,
importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD - TGD-200;
Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR-2 da marca Criffer;
Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e calibrador de vazão MOD CR-4 da
marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca Criffer. E utilizado a metodologia de
Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura física e organizacional dos Setores, as
funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos Colaboradores/Servidores. Foram observadas,
quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente.

Radiação não ionizante.

Fonte Geradora

Conversação de pessoas.

Raios Solar.

Exposição ao Agente

Eventual / Intermitente.

Eventual / Intermitente.

EPI’s

Filtro Solar FPS-30.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hipoclorito de Sódio 2,5% - Tensoativo Aniônico (Linear
Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio e Alquil éter sulfonato de sódio),
Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes,
Corantes - Enzimas: (Lipases e proteases); Alvejante (Perborato de
Sódio), Álcool 70%. Derivados de Materiais de Limpeza

Fonte Geradora

Limpeza das Dependências do Local de Trabalho.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor;
Creme protetor para as mãos; Calçado de Segurança de couro
vaqueteado, Bota PVC.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Contato direto com atendimento dos animais, Sangue, Materiais e
Equipamentos não esterilizados, Limpeza das baias, Propagação
pelo ar.

Exposição ao Agente

Habitual / Permanente

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de
segurança incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou
PVA.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Acidentes, Batida contra, Cortes,
Escorregões, Quedas, Mordida de
animais
Domésticos,
Animais
Peçonhentos
(Sinantrópicos
e
Silvestres).

Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Fonte Geradora

Perfuro
Cortantes,
Rampas,
Postura
Inadequada.
/ Escadas,
Piso
escorregadio,
Transporte e carregamento máquinas e ferramentas manuais,
manual de peso.
Captura e tratamento, Forros,
Entulho, vegetação.

Exposição ao Agente

Intermitente.

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Utilizar técnica correta para o levantamento e transporte manual de
peso.

Intermitente.

Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

72,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

500 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

REQUER
CUIDADOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
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identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas atividades
que envolvam Agentes Biológicos para os colaboradores,
ELES mantêm contato com os mesmos para executar suas
tarefas laborativas, conforme a NR-15, Anexo 14; da Lei
6.514, de 22/12/77, Portaria N° 3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matérias-primas
e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá ter como
objetivo principal criar e manter condições de trabalho de
forma que não prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que
sejam as mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de doenças
profissionais e aumentando o bem-estar psicossocial e
simultaneamente a produtividade e a satisfação no trabalho.

CRÍTICO

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
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Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e CUIDADOS
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos (feminino)
40 horas
Diretoria Municipal de Saúde

Sede da Secretaria / Setor Ambulâncias / Central de Atendimento

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar serviços de limpeza e conservação nos diversos setores/departamentos onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir água e efetuar outras tarefas correlatas, Executar tarefas manuais
simples que exijam esforço físico moderado; Manter os móveis e utensílios de escritório ou
similares sempre limpos; Realizar serviços de limpeza e conservação em escolas/creches
municipais; Varrer as vias e logradouros públicos; Auxiliar na elaboração da merenda escolar
assim como ajudar a servir; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
hierárquico.
Nota: Este Laudo aplica-se aos servidores do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos que
realizam limpeza em geral, porém não mantém contato permanente ao risco Biológico.
Exemplo: Servidor que realiza atendimentos e agendamentos no setor de Ambulâncias,
na Central de atendimento de Urgência e Emergências, bem como ao servidor que
realiza limpeza dos banheiros internos da sede da secretaria, faz café, faz chá.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hipoclorito de Sódio 2,5% - Tensoativo Aniônico (Linear
Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio e Alquil éter sulfonato de sódio),
Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes,
Corantes - Enzimas: (Lipases e proteases); Alvejante (Perborato de
Sódio), Álcool 70%. Derivados de Materiais de Limpeza

Fonte Geradora

Limpeza das Dependências do Local de Trabalho.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Calçado de Segurança de couro
vaqueteado ou PVA.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Limpeza das Dependências do Local de Trabalho, inclusive
Banheiros, propagação pelo Ar.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de
segurança incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou
PVA.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Escorregões, Quedas.

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

Perfuro Cortantes, Rampas,
Escadas, Piso escorregadio.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função, conforme NR32.
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve
Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

72,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

500 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
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avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Chefe da Seção de Transportes
40 horas
Diretoria Municipal de Saúde

Setor Ambulância

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Acompanhar a implementação da política de transportes urbanos e a evolução do setor; avaliar
a evolução dos custos e das tarifas de transportes urbanos, assim como, acompanhar a
evolução dos preços do insumo de tarifas de transporte público urbano de passageiros.
Promover estudos, projetos e programas relativos ao aprimoramento das planilhas tarifárias e
da melhoria na qualidade dos serviços; e auxiliar da formulação de diretrizes para a redução de
custos de transportes urbanos, envolvendo preços de insumos e financiamentos. Promover e
acompanhar a implantação do sistema de informações sobre transportes urbanos; e organizar
e controlar as atividades de desenvolvimento dos transportes urbanos junto aos órgãos do
setor; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Contato com pessoas. Propagação pelo Ar.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

73,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

530 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
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avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Coordenador de Equipes de Saúde da Família
40 horas
Diretoria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Elaborar o plano de implantação/expansão/implementação da estratégia Saúde da Família no
Município. Monitorar e avaliar o processo de implantação da Estratégia Saúde da Família e seu
impacto, acompanhar e supervisionar todo do programa no que diz respeito a normatização e
organização da prática da atenção básica em saúde, garantindo a integridade e a intersetor
alidade. Acompanhar e estruturar a rede básica na lógica da Estratégia Saúde da Família,
garantir junto à gestão municipal os recursos materiais para o desenvolvimento das ações,
articular entre os demais setores municipais no que tange a contribuição para o bom andamento
dos trabalhos da equipe, interlocução entre as equipes, comunidades e a Diretoria Municipal da
Saúde, planejar e avaliar as ações de cada equipe, garantindo a eficiência do trabalho
desenvolvido, programar ações junto às equipes para educação continuada junto aos ACS.
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua
especialidade e ambiente organizacional.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura Inadequada / Mobiliário inadequado

Exposição ao Agente

Intermitente.

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

69,7

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

570 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Dentista
20 horas
Diretoria Municipal de Saúde

Posto CS II / PS - DR. Rafael Lhamas Franco / PS - São Geraldo
/

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e
artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Diagnosticar, avaliar e planejar procedimentos odontológicos. Desenvolver atividades de saúde
bucal, visando a prevenção, promoção e recuperação da saúde individual e coletiva no âmbito
municipal. Realizar atenção odontológica à população, evidenciando o autocuidado e a
vigilância à saúde; Participar dos processos de planejamento, programação e pactuação de
metas de interesse do Programa Saúde Bucal; Atender, orientar e executar tratamento
odontológico. Analisar e interpretar resultados de exames radiológicos e laboratoriais. Orientar
sobre saúde, higiene e profilaxia oral, prevenção de cárie dental e doenças periodontais.
Orientar e executar atividades de urgências odontológicas. Trabalhar segundo normas técnicas
de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental. Prestar assistência
odontológica, com enfoque nos fatores de risco, por ciclo de vida, com ações de promoção,
prevenção, cura e reabilitação. Prestar socorro de urgência, quando necessário. Propor e
participar de campanhas e cursos de profilaxia de cárie biônica ou outra deficiência ou
moléstias. Orientar sobre saúde, higiene e profilaxia oral, prevenção de cárie dental e doenças
periodontais. Orientar e executar atividades de urgências odontológicas. Trabalhar segundo
normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente. / Ruído
Contínuo.

Radiação Ionizante

Fonte Geradora

Conversação de pessoas. /
Equipamentos Odontológicos.

Raio-X - periapical e oclusal

Exposição ao Agente

Intermitente

Eventual / Intermitente

EPI’s

Utilização de protetores de chumbo

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

PVPI, Hipoclorito 2,5%, Amalgama, Alginato e Álcool 70%.

Fonte Geradora

Esterilização e Desinfecção.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor;
Touca de Procedimento; Jaleco Manga longa; Calçado de Segurança
de couro vaqueteado.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Contato direto com atendimento aos pacientes, Sangue, Secreções,
Materiais e Equipamentos não esterilizados, bem como esterilização
e desinfecção de materiais, Propagação pelo ar.

Exposição ao Agente

Habitual / Permanente

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de
segurança incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou
PVA.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Escorregões, Quedas.

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

Perfuro
Cortantes,
Rampas,
Escadas, Piso escorregadio.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função, conforme NR-32.
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve
Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

76,8

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

695 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
ionizante.
FÍSICOS

REQUER
NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
CUIDADOS
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
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avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

CRÍTICO

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES








Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente;
No caso do profissional que for alocado a realizar atividades (administrativas) que não
mantem contato com risco biológico, deverá comunicá-lo de que não fará mais jus ao
adicional de insalubridade, pois desta forma não terá contato permanente com riscos
biológicos plausível a concessão do adicional supra citado.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Digitador
40 horas
Diretoria Municipal de Saúde

Unidade Básica de Saúde Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e
artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Organizar a rotina de serviços e realizar a entrada e transmissão de dados, operando
teleimpressoras e microcomputadores; Registrar e transcrever informações, operando
máquinas de escrever e computadores; Atender necessidades dos munícipes e servidores
municipais; Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas
à sua especialidade e ambiente organizacional.
Nota: realiza atividades administrativas.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

72,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

580 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Encarregado do Posto de Atendimento Funrural
40 horas
Diretoria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e
artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Responsabiliza-se pelo procedimento de concessão de benefícios, cálculo de proventos e
pensões e demais atividades previdenciárias dos contribuintes da área rural; Coordena a
atividade de cálculo do tempo de contribuição e da média das remunerações para concessão
de aposentadorias da área rural; Responsabiliza-se pela instrução de processos de benefícios
previdenciários, com os documentos, cálculos e laudos e solicitando informações aos órgãos
de pessoal dos entes; Encaminha os processos para a realização de perícia e à assessoria
jurídica, quando necessário; Atende os segurados da área rural, pessoalmente ou por meio das
ferramentas de comunicação que lhe forem disponibilizadas; Supervisiona o cadastramento e
recadastramento de segurados e seus dependentes bem como as informações relativas ao
tempo de serviço anterior ao serviço público municipal; Coordena os procedimentos para
inclusão de dependentes e para concessão de benefícios previdenciários da área rural;
Coordena o registro de certidões de tempo de contribuição emitidas por outros regimes de
previdência; Controla as datas de perícias e de justificação administrativa solicitadas; Realiza
os cálculos das atualizações dos benefícios previdenciários e Executa outras tarefas correlatas
que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Contato com pessoas. Propagação pelo Ar.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

72,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

535 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matérias- REQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Encarregado do Setor de Vigilância Sanitária
40 horas
Diretoria Municipal de Saúde

Vigilância Sanitária

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e
artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Organizar, coordenar e orientar a equipe em questões administrativas e de execução de
atividades; distribuir tarefas, supervisionando as equipes de trabalho promovendo a eficácia e a
eficiência dos serviços executados; controlar os horário e distribuição em campo dos Agentes
de Saúde Pública; apoio às visitas e intervenção Sanitária; coordenação e distribuição de
cartazes e material educativo; Lavrar, preencher e assinar autos de infração, autos de
imposição de penalidades, formulários, relatórios técnicos e de vistorias zoossanitárias;
desenvolvimento dos programas do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental,
Saúde Pública Veterinária e Controle de Zoonoses; manutenção e condução das viaturas
utilizadas pela unidade de serviço; colaborar ativamente na organização e realização de
campanhas promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde; executar as tarefas necessárias
para a efetiva realização das campanhas como contenção, vacinação, colheita de material,
cadastramento e outras que sejam necessárias; participar e orientar no controle das
enfermidades de interesse à saúde pública, em especial as transmitidas por vetores e animais
Sinantrópicos, evitando a ocorrência e proliferação de casos; auxiliar na aplicação de venenos
em casos notificados de dengue; controlar o fornecimento e fiscalizar o uso de Equipamentos
de Proteção Individual pelos Agentes de Saúde Pública; Atendimento aos munícipes para a
resolução de problemas referentes à Saúde Pública, Saúde Pública Veterinária, Vigilância em
Saúde Ambiental; exercer a fiscalização em estabelecimentos comerciais e residenciais, nas
instalações de redes de esgotos e de águas pluviais do município, evitando a contaminação
dos rios e córregos do Município; efetuar a notificação e autuação nos casos de poluição
ambiental; auxiliar na orientação de construção e melhoria de poços, destino de lixo, inspeção
de viveres, controle de artrópodes e roedores; executar outras tarefas correlatas determinadas
pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente.

Radiação não ionizante.

Fonte Geradora

Conversação de pessoas.

Raios Solar.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional.

Eventual / Ocasional.

EPI’s

Boné tipo árabe com protetor de nuca; Óculos de segurança incolor
ou Fumê; Máscara PFF2; Protetor auricular tipo plug ou tipo concha;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar FPS-30.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Vistoria em: Laboratórios de Análises Clínicas, Consultórios Médicos
e Odontológicos, Farmácias, Hotéis, Restaurantes, Bares,
Lanchonetes entre outros que tem risco biológico e Propagação pelo
ar, Coleta de amostras de corpo de prova contaminados.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Escorregões, Quedas,
Atropelamento.

Fonte Geradora

Postura Inadequada. / Mobiliário
inadequado.

Perfuro Cortantes, Rampas,
Escadas, Piso escorregadio,
Conduzir Veículos, Troca de
Pneus, Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Luvas de segurança pigmentada; Luvas de segurança de Vaqueta;
Óculos de segurança Fumê; Calçado de Segurança de couro
vaqueteado.

Obs:

Tipo de Trabalho

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.

Leve

Moderado

Pesado

X
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AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

72,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

570 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
REQUER
fontes geradoras, a identificação das funções e CUIDADOS
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
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BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
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RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Enfermeiro
40 horas
Diretoria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde / UBS

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções
desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Planejar, organizar, executar e supervisionar as atividades de enfermagem. Planejar e
organizar o programa de vacinação. Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os
serviços da assistência de enfermagem. Realizar os cuidados de enfermagem de maior
complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar
decisões imediatas. Participar no planejamento, execução e avaliação da programação de
saúde. Realizar a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública
e em rotina aprovada pela Diretoria Municipal de Saúde. Coordenar e supervisionar ações
educativas visando à melhoria de saúde da população; Aplicar o processo de enfermagem
individual e comunitário, executando a consulta de enfermagem. Promover a vigilância à
saúde, supervisionando a convocação de usuários com agravos, de acordo com a necessidade
de saúde identificada e realizando ações educativas. Buscar melhoria de qualidade na
recepção e encaminhamento dos usuários. Realizar e participar de pesquisa visando a
melhoria de qualidade nos atendimentos prestados. Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%, Peróxido de Hidrogênio.

Fonte Geradora

Preparo, Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou PVA.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Contato direto com atendimento aos pacientes, Secreção, Sangue,
Ferida aberta, Curativos Materiais e Equipamentos não esterilizados,
bem como esterilização e desinfecção de materiais, Propagação pelo
ar.

Exposição ao Agente

Habitual / Permanente.

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou PVA.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Escorregões, Quedas.

Fonte Geradora

Postura
Inadequada.
/
Perfuro
Cortantes,
Rampas,
Transporte
e
carregamento
Escadas, Piso escorregadio.
manual de peso.

Exposição ao Agente

Intermitente.

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função conforme NR-32

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Utilizar técnica correta para o levantamento e transporte manual de
peso.
As Unidades necessitam de um Plano de Prevenção de Risco de
Acidente com Materiais Perfuro Cortante, conforme NR-32, Anexo III.

Intermitente.

Leve

Moderado

Tipo de Trabalho

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

77,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

645 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
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caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

CRÍTICO

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
REQUER
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e CUIDADOS
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controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES








Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente;
No caso do profissional que for alocado a realizar atividades (administrativas) que não
mantem contato com risco biológico, deverá comunicá-lo de que não fará mais jus ao
adicional de insalubridade, pois desta forma não terá contato permanente com riscos
biológicos plausível a concessão do adicional supra citado.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Farmacêutico
40 horas
Diretoria Municipal de Saúde

Farmácia Central / Almoxarifado de Medicamentos

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso de cerâmica forro de PVC, iluminação natural e artificial,
ventilação natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Assessorar autoridades superiores, preparando informes e documentos sobre legislação e
assistência farmacêutica, a fim de fornecer subsídios para elaboração de ordens de serviços,
pareceres, entre outros. Efetuar fiscalização de farmácias, drogarias e indústrias químicofarmacêuticas, quanto ao aspecto sanitário, fazendo visitas periódicas e autuando se
necessário, para orientar seus responsáveis no cumprimento da legislação vigente. Controlar
entorpecentes e seus produtos equiparados, anotando sua distribuição em mapas, livros,
segundo os receituários devidamente preenchidos, visando atender os dispositivos legais.
Participar de treinamento e campanhas educativas. Planejar, coordenar, executar e
supervisionar as ações farmacêuticas na Rede Básica de Saúde. Executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
Nota: Realiza apenas dispensação de medicamentos aos munícipes, faz controle de estoque,
emite solicitação de compra.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Contato com pessoas. Propagação pelo Ar.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Luva Látex descartável; Máscara PFF2; Calçado de Segurança de
couro vaqueteado ou PVA.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada / Mobiliário inadequado

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

69,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

276 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matérias- REQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Fonoaudiólogo
20 horas
Diretoria Municipal de Saúde

UBS - Unidade Básica de Saúde

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso de cerâmica forro de PVC, iluminação natural e artificial,
ventilação natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Emitir laudo fonoaudiólogo; Emitir pareceres relacionados a comunicação oral e escrita, voz e
audição; Planejar elaborar, implantar e executar programas de educação e saúde relacionados
a prevenção de voz e audição, solicitar exames e avaliações complementares a quaisquer
profissionais na área da saúde, que auxiliem no diagnóstico e na evolução do tratamento
fonoaudiólogo; Realizar avaliação da linguagem individual para diagnóstico de
comprometimento na linguagem ao nível de funções básicas; Atendimento em grupo e
individual para exercícios fonoaudiólogos específicos, orientação aos professores no trato com
os escolares na sala de aula, atividade com crianças escolares e com distúrbios na
comunicação oral; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Contato direto com atendimento
Infecções, Propagação pelo ar.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Luva Látex descartável; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou PVA.

aos

pacientes,

Secreções,

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada / Mobiliário inadequado

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

535 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matérias- REQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Lixeiro / Limpeza
40 horas
Diretoria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para a jornada de trabalho e execução de tarefas, sendo designado conforme a
frente de trabalho, dentro do município recolhendo materiais descartáveis (lixo), trabalha a céu
aberto.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Execução de serviços de limpeza pública. Coleta de lixo. Remoção de detritos e/ou entulhos
dos logradouros públicos em distribuição por equipes a fim de racionalização dos serviços.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
Nota: Realiza atividades de Limpeza.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hipoclorito de Sódio 2,5% - Tensoativo Aniônico (Linear
Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio e Alquil éter sulfonato de sódio),
Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes,
Corantes - Enzimas: (Lipases e proteases); Alvejante (Perborato de
Sódio), Álcool 70%. Derivados de Materiais de Limpeza.

Fonte Geradora

Limpeza de Materiais e Equipamentos e das Dependências do Local
de Trabalho.

Exposição ao Agente

Intermitente.

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou PVA, Bota PVC.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Limpeza das Dependências do Local de Trabalho, inclusive
Banheiros, contato com secreções e materiais não esterilizados.

Exposição ao Agente

Habitual / Permanente

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de
segurança incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou
PVA.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Escorregões, Quedas.

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

Perfuro Cortantes, Rampas,
Escadas, Piso escorregadio.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função, conforme NR32.

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
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Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

70,4

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

500 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

SEM
RISCOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
REQUER
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
CUIDADOS
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
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doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

CRÍTICO

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

REQUER
CUIDADOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
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No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES








Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente;
No caso do profissional que for alocado a realizar atividades que não mantem contato
com risco biológico, deverá comunicá-lo de que não fará mais jus ao adicional de
insalubridade, pois desta forma não terá contato permanente com riscos biológicos
plausível a concessão do adicional supra citado.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Médico Psiquiatra / CAPS
20 horas
Diretoria Municipal de Saúde

Centro de Atenção Psicossocial

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso de cerâmica forro de PVC, iluminação natural e artificial,
ventilação natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Executar atividades profissionais da área da Saúde em postos de saúde e demais unidades de
assistência à saúde da administração municipal, tais como diagnósticos, prescrição de
medicamentos, tratamentos clínicos preventivos ou profiláticos. Desenvolver métodos e
sistemas educativos e profiláticos visando diminuir a incidência de moléstias profissionais.
Executar atividades de vigilância à saúde. Participar do planejamento, coordenação e
execução dos programas, estudos, pesquisas e outras atividades de saúde. Participar do
planejamento da assistência à saúde, articulando-se com as diversas instituições para a
implementação das ações integradas. Participar do planejamento, elaboração e execução de
programas de treinamentos em serviço e de capacitação de gestão de pessoas. Participar e
realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade. Integrar equipe multiprofissional,
promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às
necessidades da população.
Nota: Realiza anamnese, entrevistando o paciente, prescreve medicamentos, não ministra
medicamentos intravenosa / intramuscular.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Contato com pessoas. Propagação pelo Ar.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável.
Realiza anamnese e prescrição de medicamentos.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada / Mobiliário inadequado

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

450 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matérias- REQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Médico Veterinário
20 horas
Diretoria Municipal de Saúde

Vigilância em Saúde

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, piso e cerâmica, com iluminação natural e artificial,
ventilação natural, ambiente considerado confortável, com mobiliário compatível com as
funções desempenhadas, faz visitas em diversos locais/estabelecimentos que
fabricam/comercializam produtos alimentícios.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Planejar, organizar, supervisionar e executar programas de defesa sanitária; Realizar estudos e
pesquisa, aplicando seu conhecimento; Promover a fiscalização sanitária nos locais de
produção, manipulação, armazenamento e comercialização de alimentos; Fazer a profilaxia,
diagnóstico e tratamento de doenças de animais em geral, bem como, a coordenação e
supervisão de serviço de profilaxia de moléstia infectocontagiosa, conforme o dispositivo em
lei, inclusive as zoonoses; Realizar atividades educativas e orientativas sobre o controle de
zoonoses; Planejar e supervisionar campanha da vacinação antirrábica animal; Planejar as
campanhas de fomento e assistência técnica na área pecuária e saúde pública, Efetuar o
controle sanitário da produção animal e promover exames de alimentos para determinar o seu
valor sanitário; Prestar assistência médica veterinária e promover a saúde pública por meio da
elaboração e execução de programas de vigilância sanitária e de controle e erradicação de
zoonoses. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%, Peróxido de Hidrogênio.

Fonte Geradora

Preparo, Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex descartável; Máscara PFF2; Calçado de Segurança de
couro vaqueteado ou PVA.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Contato direto com atendimento aos animais, Sangue, Secreções,
Ferida aberta, Curativos, Materiais e Equipamentos não
esterilizados, bem como esterilização e desinfecção de materiais,
Propagação pelo ar.

Exposição ao Agente

Habitual / Permanente

EPI’s

Luva Látex descartável; Máscara PFF2; Calçado de Segurança de
couro vaqueteado ou PVA.
Realiza anamnese e prescrição de medicamentos.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Acidentes, Batida contra, Cortes,
Escorregões, Quedas, Mordida
de animais Domésticos, Animais
Peçonhentos (Sinantrópicos e
Silvestres).

Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Fonte Geradora

Perfuro
Cortantes,
Rampas,
Escadas, Piso escorregadio,
Postura Inadequada. / Transporte
máquinas
e
ferramentas
e carregamento manual de peso.
manuais, Captura e tratamento,
Forros, Entulho, vegetação.

Exposição ao Agente

Intermitente.

EPI’s

Luvas de Raspa para manusear animais.

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Utilizar técnica correta para o levantamento e transporte manual de
peso.

Intermitente.

Leve

Moderado

Tipo de Trabalho

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

70,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

515 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
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identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas atividades
que envolvam Agentes Biológicos para os colaboradores,
ELES mantêm contato com os mesmos para executar suas
tarefas laborativas, conforme a NR-15, Anexo 14; da Lei
6.514, de 22/12/77, Portaria N° 3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matérias-primas
e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá ter como
objetivo principal criar e manter condições de trabalho de
forma que não prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que
sejam as mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de doenças
profissionais e aumentando o bem-estar psicossocial e
simultaneamente a produtividade e a satisfação no trabalho.

CRÍTICO

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
REQUER
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
CUIDADOS
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
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análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES








Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente;
No caso do profissional que for alocado a realizar atividades (Administrativa) que não
mantem contato com risco biológico, deverá comunicá-lo de que não fará mais jus ao
adicional de insalubridade, pois desta forma não terá contato permanente com riscos
biológicos plausível a concessão do adicional supra citado.

RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal de São Manuel
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ENDEREÇO
CNPJ

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Médico
20 horas
Diretoria Municipal de Saúde

UBS - Unidade Básica de Saúde

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso de cerâmica forro de PVC, iluminação natural e artificial,
ventilação natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Executar atividades profissionais da área da Saúde em postos de saúde e demais unidades de
assistência à saúde da administração municipal, tais como diagnósticos, prescrição de
medicamentos, tratamentos clínicos preventivos ou profiláticos. Desenvolver métodos e
sistemas educativos e profiláticos visando diminuir a incidência de moléstias profissionais.
Executar atividades de vigilância à saúde. Participar do planejamento, coordenação e
execução dos programas, estudos, pesquisas e outras atividades de saúde. Participar do
planejamento da assistência à saúde, articulando-se com as diversas instituições para a
implementação das ações integradas. Participar do planejamento, elaboração e execução de
programas de treinamentos em serviço e de capacitação de gestão de pessoas. Participar e
realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade. Integrar equipe multiprofissional,
promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às
necessidades da população.
Nota: Este laudo se aplica aos Médico Clínico Geral / Médico Ginecologista / Médico
Urologista / Médico Pediatra / Médico Cardiologista / Médico Ortopedista.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%, Peróxido de Hidrogênio.

Fonte Geradora

Preparo, Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex descartável; Máscara PFF2; Calçado de Segurança de
couro vaqueteado ou PVA.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Contato direto com atendimento aos pacientes, Sangue, Secreções,
Ferida aberta, Curativos, Materiais e Equipamentos não
esterilizados, bem como esterilização e desinfecção de materiais,
Propagação pelo ar.

Exposição ao Agente

Habitual / Permanente

EPI’s

Luva Látex descartável; Máscara PFF2; Calçado de Segurança de
couro vaqueteado ou PVA.
Realiza anamnese e prescrição de medicamentos.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada / Mobiliário inadequado

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

450 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

CRÍTICO

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES








Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente;
No caso do profissional que for alocado a realizar atividades (Administrativa) que não
mantem contato com risco biológico, deverá comunicá-lo de que não fará mais jus ao
adicional de insalubridade, pois desta forma não terá contato permanente com riscos
biológicos plausível a concessão do adicional supra citado.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel
Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Motorista de Veículo Municipal / Ambulância
40 horas
Diretoria Municipal de Saúde

UBS - Unidade Básica de Saúde

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para a jornada de trabalho e execução de tarefas, sendo designado conforme a
frente de trabalho, dentro do município, trafegando com veículos pelas estradas e ruas do
Município.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Dirigir veículos em geral para o transporte de cargas ou coletivos de natureza normal ou
especializado; Orientar a disposição de cargas no veículo tomando os necessários cuidados
para a preservação das mesmas; Zelar pelo estado do veículo como: água, óleo, luz,
calibragem de pneumáticos, providenciando o abastecimento e reparo, se necessário; Executar
pequenos reparos, como troca de pneus, reaperto, lubrificação, etc.; Cumprir programas préestabelecidos para atendimento das ordens de serviços; Disponibilidade para exercer suas
funções em turnos alternados, bem como em sábados, domingos e feriados, esporadicamente
ou fixamente, conforme a necessidade da Prefeitura; Ter disponibilidade e capacitação para
viajar, como para a Capital do Estado e outras localidades; Ter habilitação específica em autos,
caminhões, ônibus em geral, etc.; Estar sujeito a participar de cursos de capacitação quando
necessário. Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados quando necessário.
Dirigir veículos de passeio, de carga e ônibus de passeio e escolar; Transportar pessoas e
mercadorias; Entregar e receber materiais e documentos; Abastecer o veículo sob sua
responsabilidade; Manter o veículo em condições de conservação e funcionamento, solicitando
conserto, abastecimento, lubrificação, limpeza e troca de peças; Atender as normas de
segurança e higiene do trabalho e cumprir obrigatoriamente o que determina a legislação de
transito; Auxiliar na carga e descarga pertinentes a suas entregas; Executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior hierárquico.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

Página 962

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente / Ruído contínuo

Radiação não ionizante

Fonte Geradora

Conversação de pessoas /
Trânsito

Raios Solar

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

Eventual / Ocasional

EPI’s

Óculos de segurança Fumê; Calçado de Segurança de couro
vaqueteado; Filtro Solar FPS-30.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado.

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Contato direto com atendimento aos pacientes, Sangue, Materiais e
Equipamentos não esterilizados, Propagação pelo ar, Desinfecção
da Ambulância.

Exposição ao Agente

Habitual / Permanente

EPI’s

Luva Látex descartável; Máscara PFF2; Calçado de Segurança de
couro vaqueteado.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Escorregões, Quedas,
Atropelamento.

Fonte Geradora

Postura Inadequada. / Longo
período sentado. / Transporte e
carregamento manual de peso.

Rampas, Escadas, Piso
escorregadio, ferramentas
manuais, Conduzir Veículos,
Troca de Pneus, Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Luvas de segurança pigmentada ou Luvas de segurança de
Vaqueta; Óculos de segurança Fumê; Calçado de Segurança de
couro vaqueteado.
Realizar Ginástica Laboral.
Utilizar técnica correta para o levantamento e transporte manual de
peso.

Obs:

Tipo de Trabalho

Leve

Moderado

Pesado

X
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AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

79,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

25,8ºC - Natural
22ºC - Artificial

Natural / Artificial

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
REQUER
identificação, a determinação e localização das possíveis
CUIDADOS
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
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BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

CRÍTICO

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
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RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel
Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Motorista de Veículo Municipal
40 horas
Diretoria Municipal de Saúde

UBS – Unidade Básica de Saúde

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para a jornada de trabalho e execução de tarefas, sendo designado conforme a
frente de trabalho, dentro do município, trafegando com veículos pelas estradas e ruas do
Município.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Dirigir veículos em geral para o transporte de cargas ou coletivos de natureza normal ou
especializado; Orientar a disposição de cargas no veículo tomando os necessários cuidados
para a preservação das mesmas; Zelar pelo estado do veículo como: água, óleo, luz,
calibragem de pneumáticos, providenciando o abastecimento e reparo, se necessário; Executar
pequenos reparos, como troca de pneus, reaperto, lubrificação, etc.; Cumprir programas préestabelecidos para atendimento das ordens de serviços; Disponibilidade para exercer suas
funções em turnos alternados, bem como em sábados, domingos e feriados, esporadicamente
ou fixamente, conforme a necessidade da Prefeitura; Ter disponibilidade e capacitação para
viajar, como para a Capital do Estado e outras localidades; Ter habilitação específica em autos,
caminhões, ônibus em geral, etc.; Estar sujeito a participar de cursos de capacitação quando
necessário. Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados quando necessário.
Dirigir veículos de passeio, de carga e ônibus de passeio e escolar; Transportar pessoas e
mercadorias; Entregar e receber materiais e documentos; Abastecer o veículo sob sua
responsabilidade; Manter o veículo em condições de conservação e funcionamento, solicitando
conserto, abastecimento, lubrificação, limpeza e troca de peças; Atender as normas de
segurança e higiene do trabalho e cumprir obrigatoriamente o que determina a legislação de
transito; Auxiliar na carga e descarga pertinentes a suas entregas; Executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior hierárquico.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente / Ruído contínuo

Radiação não ionizante

Fonte Geradora

Conversação
Trânsito

Raios Solar

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

de

pessoas

/

Eventual / Ocasional

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado.

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-Organismo – Vírus – Fungos – Bactérias.

Fonte Geradora

Contato com pessoas. Propagação pelo Ar.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Acidentes - Batida contra, Cortes.

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Troca de Pneus, Trânsito

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Cinto de Segurança veicular, Luvas de segurança pigmentada;
Luvas de segurança de Vaqueta; Óculos de segurança Fumê;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado.
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve

Moderado

Tipo de Trabalho

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

79,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

25,8ºC - Natural
22ºC - Artificial

Natural / Artificial

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.
FÍSICOS
NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
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determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

Página 971

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Nutricionista
20 horas
Diretoria Municipal de Saúde

UBS - Unidade Básica de Saúde

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso em cerâmica com forro de PVC e laje, iluminação natural e
artificial, ventilação natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Atender como consultor, problemas referentes a alimentação e serviços de nutrição em
unidades básicas de saúde do Município. Planejar e organizar, assessorar e avaliar a
distribuição de alimentação nas unidades escolares. Elabora cardápios e relacionar os gêneros
alimentícios a serem comprados, que supram as calorias e proteínas diárias exigidas. Promover
a educação alimentar, visando incutir bens básicos; Manter escrito entrosamento com as
equipes de saúde pública. Realizar pesquisas para testar o valor nutritivo dos alimentos
distribuídos; Participa e promover pesquisas sobre o estado nutricional da população estudantil.
Organizar e promover cursos de aperfeiçoamento ao pessoal ligado à merenda escolar.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-Organismo, vírus, bactérias, fungos

Fonte Geradora

Propagação pelo Ar, Contato com Pacientes acamados, escaras
(úlcera de pressão), salivação bucal.

Exposição ao Agente

Habitual / Permanente

EPI’s

Máscara descartável, Luva descartável.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

75,9

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

450 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
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avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

CRÍTICO

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Oficial Administrativo
40 horas
Diretoria Municipal de Saúde

Unidade Básica de Saúde Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso em cerâmica com forro de PVC e laje, iluminação natural e
artificial, ventilação natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Prestar serviços de datilografia e digitação; Organizar e manter atualizados cadastros, arquivos e
outros instrumentos de controle administrativo; Distribuir e encaminhar documentos e
correspondências no setor de trabalho; Realizar levantamentos, análise de dados para pareceres e
informações em processos e outras rotinas relacionadas com atividades administrativas da
Prefeitura; Coletar, apurar, selecionar e calcular dados para elaboração de quadros estatísticos e
demonstrativos; Redigir correspondência interna e externa, minutar atos administrativos, por
demanda e orientação da chefia imediata; Executar serviços de secretaria como instrução de
processos e prestar atendimento ao público. Executar as atribuições que lhe foram cometidas pelo
Secretário da Unidade Escolar ou outro superior hierárquico; Participar das atividades da Unidade
Escolar/Departamento de Trabalho, sempre que solicitado pelo Diretor da Escola/superior
hierárquico; Atender com presteza e profissionalismo aos profissionais e alunos da Unidade Escolar
e às pessoas da comunidade em geral; Participar de planejamentos pedagógicos da Unidade
Escolar sempre que solicitado; Assessorar na execução dos serviços administrativos, de natureza
complexa para atender rotinas pré-estabelecidas ou eventuais na unidade, coordenar todos os
serviços administrativos e atividades de competência do titular da pasta; Examinar expedientes
submetidos à apreciação do titular da pasta, solicitando as diligências necessárias; Prestar
assessoramento técnico-administrativo e direto ao titular da pasta, auxiliando-o, no exercício das
atribuições que lhe são inerentes; Proceder a estudos e sugerir medidas, visando ao
aprimoramento das atividades do órgão; Redigir e providenciar a digitação da correspondência e
documentação inerente à unidade para dar cumprimento à rotina administrativa; Atendimento ao
expediente normal da unidade, bem como, a organização e manutenção da atualização do arquivo
da unidade, objetivando a manutenção da atualização do arquivo da unidade; Executar outras
tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

418 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

26,8ºC - Natural
22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

SEM
RISCOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

BIOLÓGICOS

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
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controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Psicólogo
30 horas
Diretoria Municipal de Saúde

UBS – Unidade Básica de Saúde

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso em cerâmica com forro de PVC e laje, iluminação natural e
artificial, ventilação natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar avaliação e diagnóstico psicológicos de entrevistas, observação, testes e dinâmica de
grupo, com vistas à prevenção e tratamento de problemas psíquicos; Realizar atendimento
psicoterapêutico individual ou em grupo, adequado às diversas faixas etárias, em instituições
de prestação de serviços de saúde, em consultórios particulares e em instituições formais e
informais; Realizar atendimento familiar e/ou de casal para orientação ou acompanhamento
psicoterapêutico; Realizar atendimento a crianças com problemas emocionais, psicomotores e
psicopedagógico; Acompanhar psicologicamente gestantes durante a gravidez, parto e
puerpério, procurando integrar suas vivências emocionais e corporais, bem como incluir o
parceiro, como apoio necessário em todo este processo; Preparar o paciente para entrada,
permanência e alta hospitalar, inclusive em hospitais psiquiátricos; Trabalhar em situações de
agravamento físico e emocional, inclusive no período terminal, participando das decisões com
relação à conduta a ser adotada pela equipe, como: internações, intervenções cirúrgicas,
exames e altas hospitalares; Participar da elaboração de programas de pesquisa sobre a
saúde mental da população, bem como sobre a adequação das estratégias diagnosticas e
terapêuticas a realidade psicossocial da clientela; Criar, coordenar e acompanhar,
individualmente ou em equipe multiprofissional, tecnologias próprias ao treinamento em saúde,
particularmente em saúde mental, com o objetivo de qualificar o desempenho de várias
equipes; Participar e acompanhar a elaboração de programas educativos e de treinamento em
saúde mental, a nível de atenção primária, em instituições formais e informais como: creches,
asilos, sindicatos, associações, instituições de menores, penitenciárias, entidades religiosas e
etc.; Colaborar, em equipe multiprofissional, no planejamento das políticas de saúde, em nível
de macro e microssistemas; Coordenar e supervisionar as atividades de Psicologia em
instituições e estabelecimentos de ensino e/ou de estágio, que incluam o tratamento
psicológico em suas atividades; Realizar pesquisas visando a construção e a ampliação do
conhecimento teórico e aplicado, no campo da saúde mental; Atuar junto à equipe
multiprofissionais no sentido de leva-las a identificar e compreender os fatores emocionais que
intervém na saúde geral do indivíduo, em unidades básicas, ambulatórios de especialidades,
hospitais gerais, prontos-socorros e demais instituições; Atua como facilitador no processo de
integração e adaptação do indivíduo à instituição. Orientação e acompanhamento a clientela,
familiares, técnicos e demais agentes que participam, diretamente ou indiretamente dos
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atendimentos; Participar dos planejamentos e realizar atividades culturais, terapêuticas e de
lazer com o objetivo de propiciar a reinserção social da clientela egressa de instituições;
Participar de programas de atenção primária em Centros e Postos de Saúde ou na
comunidade; organizando grupos específicos, visando a prevenção de doenças ou do
agravamento de fatores emocionais que comprometam o espaço psicológico; Realizar triagem
e encaminhamentos para recursos da comunidade, sempre que necessário; Participar da
elaboração, execução e analise da instituição, realizando programas, projetos e planos de
atendimentos, em equipes multiprofissionais, com o objetivo de detectar necessidades,
perceber limitações, desenvolver potencialidades do pessoal envolvido no trabalho da
instituição, tanto nas atividades fim, quanto nas atividades meio. Executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Contato com pessoas. Propagação pelo Ar.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Máscara descartável, Luva descartável.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
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Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

450 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
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doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

BIOLÓGICOS

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matérias- REQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
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RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Secretária da Diretoria
40 horas
Diretoria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde / UBS

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Construção em alvenaria, piso em cerâmica com forro de PVC e laje, iluminação natural e
artificial, ventilação natural e artificial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Organiza e controla compromissos diários da Diretoria, faz a elaboração de relatórios, reservas
de passagens e hotéis para viagem, controle de compromissos e organização de arquivos.
Implementa as providências para cumprimento dos compromissos da Diretoria. Responde pela
qualidade do fluxo de informações e do arquivamento de documentos, otimizando o tempo.
Atua com gerenciamento de correspondências, comunicações internas e externas, recebimento
e direcionamento de ligações. Mantém as agendas organizadas.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Fonte Geradora

Postura Inadequada. / Mobiliário inadequado.

Exposição ao Agente

Intermitente.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
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Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

70,3

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

540 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22 ºC

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
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doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
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RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Supervisor de Saneamento
40 horas
Diretoria Municipal de Saúde

Vigilância Sanitária

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Atender o cronograma de inspeções da área ambiental bem como análise de controle de
Qualidade da Água para consumo humano. Participar da supervisão, controle, orientação e
distribuição de tarefas a serem executadas pelos agentes de saneamento. Participar do
planejamento, execução e avaliação do treinamento do pessoal auxiliar em assuntos de
saneamento. Fiscalizar, intimar, atuar e multar os infratores da legislação sanitária. Participar
da coordenação das atividades de saneamento com as demais da Diretoria Municipal da
Saúde, visando o aprimoramento do serviço. Executar outras tarefas correlatas, conforme
necessidade do serviço e orientação superior.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Radiação não ionizante

Fonte Geradora

Raios Solar

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Boné tipo árabe com protetor de nuca; Óculos de segurança incolor;
Filtro Solar FPS-30.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Malathion - Pyriproxyfen - Sumilarv.

Fonte Geradora

Aplicação dos mesmos para combate as larvas de mosquitos.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional.

EPI’s

Luva Nitrílica, Máscara para Vapores Orgânicos PFF2, Calçado de
Segurança.
O uso correto dos EPI’s neutraliza o contato com os riscos Químicos.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-Organismo – Vírus – Fungos – Bactérias.

Fonte Geradora

Vistoria em: Laboratórios de Análises Clínicas, Consultórios Médicos
e Odontológicos, Farmácias, Hotéis, Restaurantes, Bares,
Lanchonetes entre outros que tem risco biológico e Propagação pelo
ar.

Exposição ao Agente

Habitual / Permanente

EPI’s

Luva Látex; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor; Calçado de
Segurança.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função e com faixas
refletivas.

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio
ajustável de madeira ou metálico para pés.
Mouse PAD com apoio para punho.
Suporte de mesa para monitor.
Cadeira com regulagem de altura.
Cadeira com apoio para braço com regulagem.
Cadeira com regulagem do encosto dorsal.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

72,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

500 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.

FÍSICOS

FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

REQUER
CUIDADOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
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fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

CRÍTICO

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

Página 997

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Técnico em Enfermagem
40 horas
Diretoria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde / UBS

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e
artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Executar as atividades de assistência de enfermagem; Atender as necessidades básicas do
usuário, registrando e anotando todas as atividades de enfermagem. Orientar o usuário e
família no atendimento na Unidade Básica de Saúde; Realizar os preparativos relativos à pró e
pós-consulta médica. Aplicar injeções e vacinas. Participar da manutenção da rede de frio
imunobiológicos. Colaborar na aplicação de medidas de prevenção e controle de doenças
transmissíveis. Participar na prestação de cuidados diretos de enfermagem nos pacientes
graves, auxiliando nos exames e tratamentos, na supervisão de medidas preventivas e na
avaliação de ações executadas. Auxiliar nas ações educativas e de treinamentos. Executar
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%, Peróxido de Hidrogênio.

Fonte Geradora

Preparo, Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor; Calçado de
Segurança de couro vaqueteado ou PVA.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-Organismo – Vírus, Fungos, Bactérias.

Fonte Geradora

Contato direto com atendimento aos pacientes, Sangue, Fezes,
Materiais, Equipamentos e Propagação pelo ar.

Exposição ao Agente

Habitual Permanente.

EPI’s

Luva de procedimento descartável, Máscara descartável, Jaleco,
Óculos de Proteção, Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou
PVA.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Acidentes - Batida contra, Cortes.

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Perfuro Cortantes

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

77,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

645 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
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avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

CRÍTICO

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Técnico em Prótese Dentária
40 horas
Diretoria Municipal de Saúde

Laboratório de Prótese Dentária

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e
artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Executar tarefas de apoio técnico ao tratamento odontológico na confecção de aparelhos de
prótese dentária. Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo,
determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Resina Acrílica – Gesso - Solvente e Álcool 70%.

Fonte Geradora

Manipulação de Prótese Dentária.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva de procedimento descartável; Máscara descartável; Jaleco
manga longa; Óculos de Proteção; Touca de Procedimento; Calçado
de segurança ou calçado Fechado.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-Organismo; Vírus; Fungos; Bactérias.

Fonte Geradora

Contato com moldes de Prótese Dentária contaminados com saliva e
sangue.

Exposição ao Agente

Habitual / Permanente

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado ou PVA.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Postural / Ergonômico

Acidentes; Queda em mesmo
Nível;
Escorregões;
Batida
contra; Cortes; Perfurações

Fonte Geradora

Postura inadequada

Piso escorregadio; acesso aos
ambientes de trabalho; Perfuro
Cortantes.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Agente Ergonômico /
Acidente

Realizar Ginástica Laboral.
Obs:
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Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,6

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

514 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

SEM
RISCOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
REQUER
e manter condições de trabalho de forma que não CUIDADOS
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
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psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

CRÍTICO

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
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RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel
Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Varredor / Limpeza
40 horas
Diretoria Municipal de Saúde

Posto Saúde CS II / PSF Dr. Manuel A. Felzener (Vila Rica).

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e
artificial, ventilação natural e artificial, com mobiliário compatível com as funções
desempenhadas nas unidades de saúde municipal com a limpeza e manutenção dos prédios e
estabelecimentos.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Manter e conservar a limpeza dos logradouros públicos e/ou próprios municipais; coletar e
descarregar em locais determinados os lixos e detritos resultantes da limpeza e/ou varrição;
zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos e materiais peculiares ao
trabalho; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
Nota: Realizam atividades de limpeza dos ambientes que estão inseridas.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hipoclorito de Sódio 2,5% - Tensoativo Aniônico (Linear
Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio e Alquil éter sulfonato de sódio),
Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes,
Corantes - Enzimas: (Lipases e proteases); Alvejante (Perborato de
Sódio), Álcool 70%. Derivados de Materiais de Limpeza.

Fonte Geradora

Limpeza de Materiais e Equipamentos e das Dependências do Local
de Trabalho

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex, Bota de PVC Máscara PFF2, Óculos, Calçado de
Segurança.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Limpeza das Dependências do Local de Trabalho, Sangues,
secreções, materiais, equipamentos, roupas, propagação pelo ar,
inclusive Banheiros.

Exposição ao Agente

Habitual Permanente

EPI’s

Luva Látex, Bota de PVC Máscara PFF2, Óculos, Calçado de
Segurança.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Acidentes - Batida contra, Cortes.

Postura Inadequada.

Perfuro
Equipamentos.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.

Fonte Geradora

Leve

Tipo de Trabalho

Cortantes,

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

79,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

650 LUX

500 LUX MÍNIMO

Natural

-

N/A

-

Natural

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX
ILUMINAÇÃO DIA
ILUMINAÇÃO NOITE
TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
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trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

CRÍTICO

ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos REQUER
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e CUIDADOS
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controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel
Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Visitador Domiciliar
40 horas
Diretoria Municipal de Saúde

SUCEN

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para a jornada de trabalho, sendo designado conforme a frente de trabalho no
município.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Visitação domiciliar na zona urbana, com preenchimento de boletins sobre condições sanitárias
das residências; Orientação sanitária aos moradores; Coleta de lavras de vetores; Remoção de
criadouros potenciais de vetores, em residência e terrenos baldios; Aplicação de tratamento
químico; Limpeza e desobstrução de valas; Executar outras tarefas correlatas determinadas
pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído
ambiente.
contínuo.

/

Ruído

Fonte Geradora

Conversação de pessoas. /
Raios Solar.
Operação com máquinas costal.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Boné tipo árabe com protetor de nuca; Óculos de segurança incolor
ou Fumê; Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta; Luvas de Látex ou
Nitrílica; Protetor auricular tipo plug ou tipo concha; Bota de PVC;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar FPS-30.

Radiação não ionizante.

Intermitente

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Piriproxifeno
(Sumilarv),
Lambda-Cialotrina,
(Bendiocarbe), Diflubenzurom, Malationa.

Carbamato

Fonte Geradora

Aplicação dos mesmos para combate as larvas de mosquitos e
controle de vetores.

Exposição ao Agente

Habitual / Intermitente

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Máscara PFF2; Respirador semifacial com
filtro para vapores orgânicos; Óculos de segurança incolor; Avental
tipo barbeiro de fibra de polietileno de alta densidade com manga
longa; Conjunto Hidrorepelente; Creme protetor para as mãos;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado, Bota PVC.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Contato direto ao combater vetores e Propagação pelo ar.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Acidentes, Batida contra, Cortes,
Escorregões, Quedas, Mordida
de animais Domésticos, Animais
Peçonhentos (Sinantrópicos e
Silvestres), Atropelamento.

Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Fonte Geradora

Perfuro
Cortantes,
Rampas,
Escadas, Piso escorregadio,
Postura
Inadequada.
/ máquinas
e
ferramentas
Transporte
e
carregamento manuais, Captura e tratamento,
manual de peso.
Entulho, vegetação, Conduzir
Veículos, Troca de Pneus,
Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luvas de segurança pigmentada; Luvas de segurança de Vaqueta;
Óculos de segurança Fumê; Calçado de Segurança de couro
vaqueteado.

Intermitente

Realizar Ginástica Laboral.
É vedado empregar a mulher em serviço que demande o emprego
de força muscular superior a 20 (vinte) quilos em condições
desfavoráveis (subir, descer, levantar, torcer o tronco).

Obs:

Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

85,0

Para 480 minutos diários

69,2 - Ambiente
89,8 - Bomba Costal

Risco mínimo LEX <80dB(A)

SIM

2

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

N/A

-

26,8ºC - Natural

Natural

L.T. LIMITE TOLERÁVEL
MEDIÇÃO NEN [dB(A)]
NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

ILUMINAÇÃO NOITE
TEMPERATURA
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DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
REQUER
identificação, a determinação e localização das possíveis
CUIDADOS
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9
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ERGONÔMICOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES








Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
Ressaltamos a importância em proceder com AET - Análise Ergonômica do Trabalho
para este cargo, a fim de definir corretamente os valores de capacidade de carga para
os servidores ocupantes destes cargos, pois o valor acima descrito foi levando em
consideração a execução dos trabalhos em condições favoráveis, porém estas
condições acabam sofrendo alteração diante os diversos cenários existente no
município.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

Página 1018

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel
Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Visitador Sanitário / Chefe da divisão
40 horas
Diretoria Municipal de Saúde

SUCEN

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Prestar cuidados simples de saúde, sob orientação e supervisão de profissionais de saúde;
Difundir noções gerais sobre saúde e saneamento; Participar de campanhas preventivas de
educação sanitária, ambiental, entre outras; Colaborar com a orientação de alunos e estagiários
da área da saúde, bem como com atividades, didático-científicas, de acordo com sua
habilidade; Rastrear focos de doenças específicas; Promover comunicação entre Unidades de
Saúde, autoridades e comunidade; Auxiliar na organização de arquivos, envio e recebimento de
documentos, pertinentes a sua área de atuação para assegurar a pronta localização de dados;
Desenvolver suas atividades, aplicando normas e procedimentos de biossegurança; Zelar pela
segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da
execução dos serviços; Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Executar
tratamento e descarte de resíduos de materiais de seu local de trabalho; Manter-se atualizado
em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação e das
necessidades do setor/departamento; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo
superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído
ambiente.
contínuo.

/

Ruído

Fonte Geradora

Conversação de pessoas. /
Raios Solar.
Operação com máquinas costal.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Boné tipo árabe com protetor de nuca; Óculos de segurança incolor
ou Fumê; Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta; Luvas de Látex ou
Nitrílica; Protetor auricular tipo plug ou tipo concha; Bota de PVC;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar FPS-30.

Radiação não ionizante.

Eventual / Ocasional

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Piriproxifeno
(Sumilarv),
Lambda-Cialotrina,
(Bendiocarbe), Diflubenzurom, Malationa.

Carbamato

Fonte Geradora

Aplicação dos mesmos para combate as larvas de mosquitos e
controle de vetores.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Máscara PFF2; Respirador semifacial com
filtro para vapores orgânicos; Óculos de segurança incolor; Avental
tipo barbeiro de fibra de polietileno de alta densidade com manga
longa; Conjunto Hidrorepelente; Creme protetor para as mãos;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado, Bota PVC.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Contato direto ao combater vetores e Propagação pelo ar.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Acidentes, Batida contra, Cortes,
Escorregões, Quedas, Mordida
de animais Domésticos, Animais
Peçonhentos (Sinantrópicos e
Silvestres), Atropelamento.

Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Fonte Geradora

Perfuro
Cortantes,
Rampas,
Escadas, Piso escorregadio,
Postura
Inadequada.
/ máquinas
e
ferramentas
Transporte
e
carregamento manuais, Captura e tratamento,
manual de peso.
Entulho, vegetação, Conduzir
Veículos, Troca de Pneus,
Trânsito.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Luvas de segurança pigmentada; Luvas de segurança de Vaqueta;
Óculos de segurança Fumê; Calçado de Segurança de couro
vaqueteado.

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Leve

Eventual / Ocasional

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
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AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

74,7

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

510 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.

FÍSICOS

QUÍMICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
REQUER
fontes geradoras, a identificação das funções e CUIDADOS
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.
FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
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BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
REQUER
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as CUIDADOS
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO

No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
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RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel
Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Visitador Sanitário / VE
40 horas
Diretoria Municipal de Saúde

Vigilância Epidemiológica

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Prestar cuidados simples de saúde, sob orientação e supervisão de profissionais de saúde;
Difundir noções gerais sobre saúde e saneamento; Participar de campanhas preventivas de
educação sanitária, ambiental, entre outras; Colaborar com a orientação de alunos e estagiários
da área da saúde, bem como com atividades, didático-científicas, de acordo com sua
habilidade; Rastrear focos de doenças específicas; Promover comunicação entre Unidades de
Saúde, autoridades e comunidade; Auxiliar na organização de arquivos, envio e recebimento de
documentos, pertinentes a sua área de atuação para assegurar a pronta localização de dados;
Desenvolver suas atividades, aplicando normas e procedimentos de biossegurança; Zelar pela
segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da
execução dos serviços; Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Executar
tratamento e descarte de resíduos de materiais de seu local de trabalho; Manter-se atualizado
em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação e das
necessidades do setor/departamento; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo
superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

Página 1025

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente.

Radiação não ionizante.

Fonte Geradora

Conversação de pessoas.

Raios Solar.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional.

Eventual / Ocasional.

EPI’s

Boné tipo árabe com protetor de nuca; Óculos de segurança incolor;
Filtro Solar FPS-30.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente Nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.

Fonte Geradora

Contato com pessoas, Propagação pelo Ar.

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Luva Látex; Máscara PFF2; Óculos de segurança incolor; Calçado
de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES

Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico.

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Escorregões, Quedas, Mordida
de animais Domésticos, Animais
Peçonhentos (Sinantrópicos e
Silvestres), Atropelamento.

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

Perfuro
Cortantes,
Rampas,
Escadas, Piso escorregadio,
Entulho, vegetação, Trânsito.

Exposição ao Agente

Intermitente.

Intermitente.

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.
Leve

Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

68,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

510 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

22ºC - Artificial

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

REQUER
CUIDADOS

Página 1027

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

CRÍTICO

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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Diretoria de Segurança
Pública
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Auxiliar de Serviços Diversos (feminino)
40 horas
Diretoria de Segurança Pública

Guarda Civil Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura,
iluminação natural e artificial, ventilação natural, ambiente administrativo, considerado
confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Realizar serviços de limpeza e conservação nos diversos setores/departamentos onde
funcionam as unidades da Prefeitura; Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir água e efetuar outras tarefas correlatas, Executar tarefas manuais
simples que exijam esforço físico moderado; Manter os móveis e utensílios de escritório ou
similares sempre limpos; Realizar serviços de limpeza e conservação em escolas/creches
municipais; Varrer as vias e logradouros públicos; Auxiliar na elaboração da merenda escolar
assim como ajudar a servir; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
hierárquico.

INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Hipoclorito de Sódio 2,5% - Tensoativo Aniônico (Linear
Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio e Alquil éter sulfonato de sódio),
Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes,
Corantes - Enzimas: (Lipases e proteases); Alvejante (Perborato de
Sódio), Álcool 70%. Derivados de Materiais de Limpeza

Fonte Geradora

Limpeza de Materiais e Equipamentos e das Dependências do Local
de Trabalho

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias

Fonte Geradora

Limpeza das Dependências do Local de Trabalho, inclusive
Banheiros

Exposição ao Agente

Eventual Ocasional

EPI’s

Luva Látex; Bota de PVC; Máscara PFF2; Óculos de segurança
incolor; Calçado de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Não aplicável

Obs:

Realizar Ginástica Laboral
Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

69,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

560 LUX

500 LUX MÍNIMO

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

27,2ºC - Natural

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.

FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e determinação
do número de trabalhadores expostos e, a caracterização
das atividades e do tipo de exposição. A avaliação
quantitativa (medições), utilizando equipamentos de
avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos trabalhadores
ou para comprovar o controle da exposição.
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QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES mantêm contato com os mesmos
para executar suas tarefas laborativas, conforme a NR-15,
Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasREQUER
primas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
CUIDADOS
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.
Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
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conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES







Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Guarda Municipal (Feminino)
40 horas
Diretoria de Segurança Pública

Sede da Diretoria / Vias Urbanas do município

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para a jornada de trabalho, sendo designado conforme a frente de trabalho no
município.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Proteger os bens de uso comum do povo, os de uso pessoal, do dominicais, os bens e serviços
de interesse público e eventos de relevante interesse público; Prestar atendimento do público;
Zelar pelo sossego público; Colaborar com os órgãos municipais de políticas sociais, com
vistas a ações interdisciplinares e preventivas de segurança no Município; Atuar como agente
de autoridade de trânsito; Atuar na segurança escolar pública; Atuar na prevenção e defesa
ambiental; Colaborar nas atividades de defesa civil que lhe foram atribuídas, transitoriamente,
em caráter de emergência; Apoiar os serviços municipais afetos ao exercício de poder de
polícia administrativa (apoio às polícias civil e militar); Submeter-se ao Regimento Interno da
Guarda Civil Municipal (Decreto nº 1395/90, artigo 11, incisos I a XXVII); Operar rádios
transmissores e sistemas de comunicação; Dirigir viaturas (automóvel e motocicletas); GEPAM
(Patrulhamento Tático e Operacional; ROPEM (Patrulhamento com motocicletas);
PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO (Viaturas Ostensivas); PATRULHAMENTO ESCOLAR;
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL (Bens Públicos Municipais); SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
(Interno – Pessoal próprio); PROJERO GCM NAS ESCOLAS (aulas de civismo a todo 4º ano
do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino; Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Radiação não Ionizante

Ruído Contínuo. / Ruído Impacto

Fonte Geradora

Raios Solar

Veículos, Caminhões. / Arma de
fogo

Exposição ao Agente

Intermitente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Filtro protetor solar fato 30 FPS, Óculos de segurança fume com
proteção UV.
Para o estampido da arma de fogo, não haverá proteção durante a
rotina de sua atividade, usará abafador apenas quando em período
de treinamento.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES

Postural / Ergonômico

Batida
contra,
Cortes,
Atropelamento. Ação de agentes
exteriores, tais como, atritos
contra meliantes.

Fonte Geradora

Postura inadequada

Pilotagem de Moto, Perfuro
Cortantes, Equipamentos, armas
de fogo.

Exposição ao Agente

Intermitente

Habitual / Permanente

EPI’s

Colete balístico; Capa de Chuva tipo Poncho emborrachado
impermeável; Capacete Motociclista modelo Robocop Escamoteável;
Joelheira; Cotoveleira motociclista; Joelheira motociclista.

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.

Agente Ergonômico /
Acidente

Leve
Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

75,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

27,8ºC - Natural

Natural

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.
FÍSICOS

REQUER
NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
CUIDADOS
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
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caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

CRÍTICO

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES








Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente;
O Vigilante e o Guarda Civil Municipal de forma específica, é regido pela Lei 7.102/1983,
e a Lei 13.022/2014, São considerados como Segurança Privada e Guardas Civis
Municipais, as atividades desenvolvidas pelos mesmos tem a finalidade de: proceder à
vigilância patrimonial das instituições financeiras e de outros estabelecimentos, públicos
ou privados, bem como a segurança de pessoas físicas; realizar o transporte de valores
ou garantir o transporte de qualquer outro tipo de carga.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Guarda Municipal (Masculino)
40 horas
Diretoria de Segurança Pública

Sede da Diretoria / Vias Urbanas do município

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Sem local fixo para a jornada de trabalho, sendo designado conforme a frente de trabalho no
município.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Proteger os bens de uso comum do povo, os de uso pessoal, do dominicais, os bens e serviços
de interesse público e eventos de relevante interesse público; Prestar atendimento do público;
Zelar pelo sossego público; Colaborar com os órgãos municipais de políticas sociais, com
vistas a ações interdisciplinares e preventivas de segurança no Município; Atuar como agente
de autoridade de trânsito; Atuar na segurança escolar pública; Atuar na prevenção e defesa
ambiental; Colaborar nas atividades de defesa civil que lhe foram atribuídas, transitoriamente,
em caráter de emergência; Apoiar os serviços municipais afetos ao exercício de poder de
polícia administrativa (apoio às polícias civil e militar); Submeter-se ao Regimento Interno da
Guarda Civil Municipal (Decreto nº 1395/90, artigo 11, incisos I a XXVII); Operar rádios
transmissores e sistemas de comunicação; Dirigir viaturas (automóvel e motocicletas); GEPAM
(Patrulhamento Tático e Operacional; ROPEM (Patrulhamento com motocicletas);
PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO (Viaturas Ostensivas); PATRULHAMENTO ESCOLAR;
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL (Bens Públicos Municipais); SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
(Interno – Pessoal próprio); PROJERO GCM NAS ESCOLAS (aulas de civismo a todo 4º ano
do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino; Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior hierárquico.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
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METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Radiação não Ionizante

Ruído Contínuo. / Ruído Impacto

Fonte Geradora

Raios Solar

Veículos, Caminhões. / Arma de
fogo

Exposição ao Agente

Intermitente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Filtro protetor solar fato 30 FPS, Óculos de segurança fume com
proteção UV.
Para o estampido da arma de fogo, não haverá proteção durante a
rotina de sua atividade, usará abafador apenas quando em período
de treinamento.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES

Postural / Ergonômico

Batida
contra,
Cortes,
Atropelamento. Ação de agentes
exteriores, tais como, atritos
contra meliantes.

Fonte Geradora

Postura inadequada

Pilotagem de Moto, Perfuro
Cortantes, Equipamentos, armas
de fogo.

Exposição ao Agente

Intermitente

Habitual / Permanente

EPI’s

Colete balístico; Capa de Chuva tipo Poncho emborrachado
impermeável; Capacete Motociclista modelo Robocop Escamoteável;
Joelheira; Cotoveleira motociclista; Joelheira motociclista.

Obs:

Realizar Ginástica Laboral.

Agente Ergonômico /
Acidente

Leve
Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

75,0

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

27,8ºC - Natural

Natural

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.
FÍSICOS

REQUER
NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
CUIDADOS
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
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caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

ACIDENTES

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
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controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES








Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente;
O Vigilante e o Guarda Civil Municipal de forma específica, é regido pela Lei 7.102/1983,
e a Lei 13.022/2014, São considerados como Segurança Privada e Guardas Civis
Municipais, as atividades desenvolvidas pelos mesmos tem a finalidade de: proceder à
vigilância patrimonial das instituições financeiras e de outros estabelecimentos, públicos
ou privados, bem como a segurança de pessoas físicas; realizar o transporte de valores
ou garantir o transporte de qualquer outro tipo de carga.
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Lixeiro / Pintor
40 horas
Diretoria de Segurança Pública

Guarda Municipal

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Local predominantemente em alvenaria, possui forro/Laje, boa iluminação e boa ventilação,
ambiente compatível para execução das atividades laborais dos servidores.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Execução de serviços de limpeza pública. Coleta de lixo. Remoção de detritos e/ou entulhos
dos logradouros públicos em distribuição por equipes a fim de racionalização dos serviços.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
Nota: Realiza pequenos reparos no ambiente, cuida e zela pelas instalações do próprio
público, realiza pinturas em vias e nos prédios quanto necessário.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Radiação não ionizante

Fonte Geradora

Conversação de pessoas /
Ferramentas Manuais / Trânsito Raios Solar
Urbano

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Boné tipo árabe com protetor de nuca; Óculos de segurança incolor;
Máscara PFF2; Luvas de Vaqueta; Luvas de Látex ou Nitrílica;
Calçado de Segurança de couro vaqueteado; Filtro Solar FPS-30.

Intermitente

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Agente Químico

Poeiras, Toluol, Estireno, Acrilato de Butila, Aguarrás Mineral - C
Xileno - D Metil Etil Cetoxima - Octoato de Cobalto - Octoato de
Cálcio - Octoato de Zinco - Carbonato de Cálcio - Dióxido de Titânio Óxido de Ferro. Oriundos de Vernizes e Tintas. Xilenos (orto, meta)
Hidrocarbonetos aromáticos – Éter Monobutílico de Etilenoglicol e
Mistura Hidrocarbonetos – Tolueno - Álcool Etílico - Metil Etil Cetona.
Oriundos de Solventes e Thinner.

Fonte Geradora

Lixamento de paredes, Pintura de Imóveis, Pintura de vias.

Exposição ao Agente

Intermitente.

EPI’s

Luva Látex ou Nitrílica; Máscara PFF2; Respirador semifacial com
filtro para vapores orgânicos; Óculos de segurança incolor; Calçado
de Segurança de couro vaqueteado.

Obs:

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado.

Fonte Geradora

Não encontrado.

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo.

EPI’s

Não aplicável.

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Postural / Ergonômico

Acidentes, Batida contra, Cortes,
Quedas, Animais Peçonhentos
(Sinantrópicos e Silvestres).

Fonte Geradora

Postura Inadequada.

Perfuro
Cortantes,
Rampas,
Escadas,
máquinas
e
ferramentas manuais, Entulho,
vegetação, forro, cobertura.

Exposição ao Agente

Intermitente

Intermitente

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função e com faixas
refletivas.

Agente Ergonômico /
Acidente

Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve

Moderado

Pesado

Tipo de Trabalho
X
AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

79,2

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

LUMINOSIDADE LUX

Natural

-

ILUMINAÇÃO DIA

Natural

-

ILUMINAÇÃO NOITE

Artificial

-

27,2ºC - Natural

Natural

TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
FOI identificado exposição dos colaboradores à radiação
não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
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caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

FORAM identificados Agentes Químicos nas avaliações
Levantadas. Para as situações de risco devem-se
estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
REQUER
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
CUIDADOS
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo
assim o aparecimento de doenças profissionais e
aumentando o bem-estar psicossocial e simultaneamente
a produtividade e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado
situações causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
REQUER
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
CUIDADOS
Atenção do estudo necessário a identificação de
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

Página 1049

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

REQUER
CUIDADOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES








Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente;
Orientamos que seja realizada a substituição dos materiais de pintura utilizados na
atualidade, para produtos à base d’água, pois desta forma não estaria expondo o
servidor a riscos a sua saúde conforme descreve o Anexo 13 da NR-15. Após a
substituição, os servidores em questão não farão mais jus ao adicional de insalubridade.

Assinado de forma eletrônica em 13 de Janeiro de 2020 pelo código S91A45OM4A77N3U4E8838L1L9T1C1A1T9

Página 1050

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS - PPRA

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

Prefeitura Municipal de São Manuel

Rua Dr. Julio de Faria

46.634.523.0001/90

RAMO DE ATIVIDADE

SETOR / DEPARTAMENTO
LOCAL DO TRABALHO

CNAE

518

CIDADE

84.11-6-00

São
Manuel

GRAU DE RISCO

UF

SP

01

Administração Pública em Geral

CARGO DO TRABALHADOR
JORNADA DE TRABALHO

Nº

Vigia
40 horas
Diretoria de Segurança Pública

Órgãos Públicos do Município

DESCRIÇÃO FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO
Realizam suas atividades em próprios públicos, não tem local fixo para execução de suas
atividades laborais, mas os ambientes que ficam, são predominantemente em alvenaria, boa
ventilação e boa luminosidade, combatíveis com as funções desempenhadas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO COLABORADOR
Vigiar e zelar pelos bens móveis e imóveis da municipalidade e o local para onde for
escalado/atribuído; Relatar os fatos ocorridos, durante o período de vigilância, à chefia
imediata; Acionar a Chefia imediata em casos de necessidade, evento de comoção pública,
ocorrência relevante de caso fortuito, força maior, ou ainda em circunstâncias especiais em que
a demora da comunicação possa acarretar prejuízo à administração pública, à ordem pública e
à população em geral; Controlar e orientar a entrada e saída de pessoas, veículos e materiais,
exigindo a necessária identificação de credenciais visadas pelo órgão competente; Vistoriar
rotineiramente a parte externa do posto designado, e o fechamento das dependências internas,
responsabilizando-se pelo cumprimento das normas de segurança estabelecidas; Realizar
vistorias e rondas sistemáticas em todas as dependências dos postos designado, prevenindo
situações que coloquem em risco a integridade do prédio, dos equipamentos e a segurança
dos servidores e usuários; Zelar pelo fechamento de pontos de vazão de água e equipamentos
ligados à energia elétrica, cujo funcionamento não seja ininterrupto, a fim de primar pela
economia e preservação do meio ambiente; Acionar as formas policiais constituídas, Diretorias
afetas e setores públicos, pertencentes aos quadros da municipalidade ou à outra esfera de
administração, nas ocasiões em que o concurso das mesmas seja necessário para
preservação, solução ou reparação dos serviços, sempre dando ciência prévia à Chefia
imediata; Executar outras tarefas que se incluam, por similaridade, no mesmo campo de
atuação.
Nota: Não se confunda atividade de Vigia com a de Vigilante conforme PORTARIA
No. 387/2006 - DG/DPF.
INTRODUÇÃO
Este relatório vem qualificar o nível de exposição do trabalhador a Agentes Químicos, Físicos,
Biológicos, Ergonômicos e riscos de Acidentes durante a jornada de trabalho, ou seja, a
exposição ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem riscos potenciais a sua
integridade física, bem-estar e/ou saúde.
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PROCEDIMENTOS
Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e
baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR-15, Anexo 1 e
procedimentos da NHO-01 de 2001.
“A avaliação Qualitativa desse PPRA, será aplicado no GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO “GHE” nos demais trabalhadores dessa função”.
METODOLOGIAS UTILIZADAS
Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Luxímetro
Digital, importado por AKROM MOD - KR812; Medidor de Stress Térmico Digital Portátil MOD TGD-200; Dosímetro de Ruído MOD - Sonus 2 da marca Criffer e calibrador acústico MOD CR2 da marca Criffer; Bombas de amostragem química MOD accura2 da marca Criffer e
calibrador de vazão MOD CR-4 da marca Criffer; Medidor de Vibração MOD Vibrate da marca
Criffer. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção in loco, da estrutura
física e organizacional dos Setores, as funções e rotinas de trabalho desempenhadas pelos
Colaboradores/Servidores. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato,
tempo de exposição e meios de propagação.
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS
Agente Físico

Ruído ambiente

Fonte Geradora

Conversação de pessoas

Exposição ao Agente

Eventual / Ocasional

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS
Agente Químico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
Agente Biológico

Não encontrado

Fonte Geradora

Não encontrado

Exposição ao Agente

Ausência de Agente nocivo

EPI’s

Não aplicável

Obs:
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES
Agente Ergonômico /
Acidente

Postural / Ergonômico

Fonte Geradora

Postura Inadequada

Exposição ao Agente

Intermitente

EPI’s

Uniforme adequado de acordo com sua função e com faixas
refletivas.
Realizar Ginástica Laboral.

Obs:

Leve
Tipo de Trabalho

Moderado

Pesado

X

AVALIAÇÕES EM [dB(A)] NÍVEL DE AÇÃO, LUX, TEMPERATURA E VENTILAÇÃO
PARÂMETROS

MEDIÇÕES

OBSERVAÇÕES

L.T. LIMITE TOLERÁVEL

85,0

Para 480 minutos diários

MEDIÇÃO NEN [dB(A)]

52,5

Risco mínimo LEX <80dB(A)

NÍVEL DE AÇÃO EM [dB(A)]

NÃO

NORMAL

530 LUX

500 LUX MÍNIMO

N/A

-

Artificial

-

21,0ºC - Natural

Natural / Artificial

LUMINOSIDADE LUX
ILUMINAÇÃO DIA
ILUMINAÇÃO NOITE
TEMPERATURA
DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO

O [dB(A)] ESTÁ no limite tolerável.
NÃO FOI identificado exposição dos colaboradores à
radiação não ionizante.
FÍSICOS

NÃO FOI identificada a exposição ao Calor.
O reconhecimento dos riscos deverá incluir a sua
identificação, a determinação e localização das possíveis
fontes geradoras, a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos e, a
caracterização das atividades e do tipo de exposição. A
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avaliação quantitativa (medições), utilizando equipamentos
de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que
necessária para dimensionar a exposição dos
trabalhadores ou para comprovar o controle da exposição.

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

ERGONÔMICOS

NÃO FORAM identificados Agentes Químicos nas
avaliações Levantadas. Para as situações de risco devemse estabelecer medidas preventivas adequadas ao fator
humano, às matérias-primas e aos equipamentos de
trabalho. A atuação deverá ter como objetivo principal criar
e manter condições de trabalho de forma que não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que sejam as
mais adequadas à psicologia e fisiologia dos
trabalhadores. Prevenindo assim o aparecimento de
doenças profissionais e aumentando o bem-estar
psicossocial e simultaneamente a produtividade e a
satisfação no trabalho.
NÃO FORAM encontradas nas avaliações qualitativas
atividades que envolvam Agentes Biológicos para os
colaboradores, ELES NÃO mantêm contato com os
mesmos para executar suas tarefas laborativas, conforme
a NR-15, Anexo 14; da Lei 6.514, de 22/12/77, Portaria N°
3.214,08/06/78.
Para as situações de risco devem-se estabelecer medidas
preventivas adequadas ao fator humano, às matériasprimas e aos equipamentos de trabalho. A atuação deverá
ter como objetivo principal criar e manter condições de
trabalho de forma que não prejudiquem a saúde dos
trabalhadores e que sejam as mais adequadas à
psicologia e fisiologia dos trabalhadores. Prevenindo assim
o aparecimento de doenças profissionais e aumentando o
bem-estar psicossocial e simultaneamente a produtividade
e a satisfação no trabalho.

SEM
RISCOS

SEM
RISCOS

Posturas inadequadas, arranjo físico inadequado situações
causadoras de stress físico ou psíquico.
A Ergonomia é considerada uma peça chave na
Prevenção e está ligada diretamente à Saúde do
Colaborador. As informações recolhidas nos Postos de
Trabalho e/ou Ambiente são os elementos básicos para a
REQUER
Atenção do estudo necessário a identificação de CUIDADOS
potenciais riscos, é importante a observação rigorosa das
instalações, do processo produtivo, dos equipamentos e
materiais, dos métodos de trabalho e da própria
organização do trabalho.
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ACIDENTES

É de extrema importância a busca pela origem dos
Acidentes, através do reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos ambientais, onde se origina, uma
análise mais contundente pode nos mostrar se a ação da
Prevenção deve ser focada no Ato Inseguro ou na
Condição Insegura, de modo a permitir verificar as
conclusões e recomendações, com vista a solucionar o
problema em questão, e uma correta solução para os
problemas encontrados. Visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores.

SEM
RISCOS

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme
os requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978.
RECOMENDAÇÕES








Quando indicado usar todos os EPI(s) adequados para a função;
Treinamentos do uso correto de EPI(s) e conservação;
Treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros;
Medidas organizacionais e de controle podem melhorar o ambiente de trabalho;
Ginástica Laboral;
Os Agentes detectados podem ser combatidos e/ou neutralizados, porém o empenho da
Empresa é fundamental, seguindo as recomendações do PPRA e PCMSO e a
Legislação pertinente;
O vigia não exerce as atribuições e atividades qual mantêm contato com os riscos
descritos na NR 16 e seus anexos.
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Diretoria de Turismo
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Os Servidores que desenvolvem suas atividades laborais na
Diretoria de Turismo, apenas o Diretor é lotado nesta
secretaria,
a
Servidora
que
desenvolve
atividades
Administrativos na secretaria é lotada na Diretoria de Cultura.
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Sub-Prefeitura - Distrito de
Aparecida
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Os Servidores que desenvolvem suas atividades laborais no
distrito de Aparecida de São Manuel, sob a responsabilidade
da Sub-Prefeitura de São Manuel, estão identificados em suas
próprias Diretorias.
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12.1 ESTABELECIMENTO DE PRIORIDADES E METAS DE AVALIAÇÃO E
CONTROLE.
Salienta-se que este Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PPRA / NR-9 tem
validade legal de exatos 12 meses a partir da data de sua execução e posterior implantação
preliminar. Desta forma, devem ser cumpridas algumas tarefas no intuito de realizar as
alterações necessárias na empresa para adequá-la às normas de Segurança Preventiva
constantes na atual Legislação Vigente em nosso país. Estas prioridades devem ser estudadas
com determinação e definidas sempre em conjunto com a Gestão Administrativa da Empresa.
No entanto, as atividades constantes nas medidas de adoção dos EPI(s), coletivas e
administrativas inicial, podem sofrer alterações com base em discussões entre as partes
envolvidas (empregador e empregados) e atual situação econômica do Município.
Para informações mais detalhadas sobre a avaliação dos riscos, seus efeitos sobre a
saúde humana e a determinação de ações prevencionistas e mitigadoras, bem como dos
pareceres técnicos e de seus planejamentos, ver item 12 deste Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais PPRA.
A adoção dos EPI(s), medidas de controle coletivas e
administrativas e do PLANEJAMENTO DE AÇÕES REDUTORAS DA PRESENÇA DE
AGENTES AMBIENTAIS, ACIDENTES DE TRABALHO E AÇÕES COMPLEMENTARES deste
PPRA será de responsabilidade do Prefeito e/ou preposto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este Programa de Prevenção de Riscos Ambientais teve como objetivo primordial
fazer uma descrição das atividades desenvolvidas pelos colaboradores do Município bem como
identificar os riscos ambientais a que estão expostos durante o exercício diário de suas
atividades. Feito isso, são sugeridas algumas medidas preventivas no intuito de mitigar ou até
mesmo neutralizar a ação dos riscos ambientais supracitados sob a saúde desses
trabalhadores.
Assim, objetiva-se torná-lo um instrumento de apoio efetivo para a implantação das
Normas Internas de Segurança Preventiva durante o desenvolvimento das atividades no
ambiente de trabalho. As recomendações nele contidas devem ser seguidas, porém podem-se
aceitar pequenas alterações que sejam consideradas mais eficientes para determinadas
funções, conforme consulta ou estudo específico a ser realizado posteriormente, após verificarse a ineficácia dos instrumentos propostos.
Desta forma, o ambiente de trabalho exige uma postura eficiente em termos de
resultados, compreendendo o equilíbrio do nível das relações humanas. Desta forma, visa-se
também a implementação de um Sistema de Qualidade de Vida dos Trabalhadores, tornandose um primeiro passo numa estratégia de mudança e de melhoria de qualquer empresa. Os
responsáveis diretos pela empresa ficam, a partir deste momento, incumbidos da divulgação
eficaz e implementação deste Programa de Segurança.
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CONCLUSÃO
De posse dos indicadores e do conhecimento dos riscos ambientais e de acidentes,
pode-se obter uma análise detalhada da situação atual do Município e obter medidas de
controle administrativo, visando monitorar as atividades inerentes à segurança preventiva dos
colaboradores bem como estimular a cobrança participativa de todos e uma postura de
responsabilidade para com as normas e posturas do plano de segurança pré-definido. Do
mesmo modo, procurou-se administrar medidas de mitigação e/ou neutralização dos riscos
através do controle de engenharia e da educação contínua de todos os colaboradores da
empresa, através de treinamentos periódicos de prevenção dos riscos encontrados nos
ambientes de trabalho. Assim, demonstrou-se a necessidade de medidas de controle com
adoção de equipamentos de proteção individual e controle biológico dos indivíduos para o
cumprimento da legislação oficial vigente.
Ressalta-se que a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL, já gerenciou muita
das prioridades que foram definidas, em termos de adoção de EPI(s), medidas coletivas e
administrativas de controle, com base nos efeitos dos agentes de risco. Desta forma, deverá
continuar a fornecer aos colaboradores gratuitamente os EPI(s) adequados ao risco e em
perfeito estado de conservação/funcionamento e fiscalizar o seu uso adequado, conforme
determina a NR-6.
SÃO MANUEL, 13 de Janeiro de 2020.
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Qualquer violação ou alteração perderá seus efeitos legais, podendo o infrator responder
criminalmente pelos atos praticados.
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Instrução Normativa INSS/ D.C. N.º 118, de 14 abril de 2005; DOU de 18/04/2005:
- ART.186. A partir da publicação IN INSS/DC N 99, de 05 de setembro de 2003, para
as empresas obrigadas ao cumprimento das Normas Regulamentadoras do MTE, nos termos
do item 1.1 da NR-01 do MTE.
“LTCAT será substituído pelos programas de prevenção PPRA, PGR e PCMAT”
§ 1º As demais empresas poderão optar pela implementação dos programas referidos
no caput, em substituição ao LTCAT.
§ 2º Os documentos referidos no caput deverão ser atualizados pelo menos uma vez
ao ano, quando da avaliação global, ou sempre que ocorrer qualquer alteração no ambiente de
trabalho ou em sua organização, por força dos itens 9.2.1.1 da NR-09, 18.3.1.1 da NR-18 e da
alínea “g” do item 22.3.7.1 e do item 22.3.7.1.3, todas do MTE.
ART161. Para instrução do requerimento da aposentadoria especial, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
IV - para períodos laborados a partir de 1 de janeiro de 2004, o único documento
exigido do segurado será o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP.
§ 3º Poderão ser aceitos, em substituição ao LTCAT, ou ainda de forma complementar
a este, os seguintes documentos:
V - Os programas PPRA, PGR, PCMAT E PCMSO, de que trata o art. 161.
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DOCUMENTO BASE
Planejamento Anual - Estrutura do PPRA - Cronograma
1.
O PPRA deverá estar articulado com o Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (PCMSO), NR7, visando um controle mais amplo da segurança e saúde dos
trabalhadores.
2.
Planejamento Anual: na avaliação global do programa, serão discutidas e
avaliadas a eficácia das medidas de controle existentes e as eventuais necessidades de
alteração do PPRA.
3.
Implementação e desenvolvimento do programa: ficará a cargo do
responsável indicado pela direção da empresa.
4.
Equipamentos de Proteção Individual - EPI(s): os equipamentos indicados no
programa serão adotados no prazo máximo de 90 dias, a contar desta data. A fiscalização do
uso de EPI(s) será feita pelo responsável pelo desenvolvimento do programa.
5.
Medidas de Controle: as medidas coletivas e administrativas indicadas no
programa serão adotadas no prazo máximo de 12 meses, a contar dessa data.
6.
Prioridade: a meta do programa, em curto prazo, é a eliminação ou neutralização
dos riscos ambientais detectados na fase de reconhecimento de riscos. Desta forma, enquanto
os riscos não forem eliminados, de forma coletiva, serão, obrigatoriamente, neutralizados de
forma administrativa ou individual - EPI(s).
7.

Treinamentos: os treinamentos serão ministrados periodicamente, a cada 2

8.

Avaliação e Renovação do PPRA: no mínimo, 1 vez por ano.

9.

Registros de Dados: deverão ser mantidos por um período de 20 anos.

anos.
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CERTIFICADOS DE
CALIBRAÇÃO
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ANOTAÇÕES
Anotar todas as informações de alterações nesta página, incluindo o que se foi
alterado ou cumprido nas recomendações.
Realizado alterações das conclusões em alguns cargos, inserção de cargos faltantes e
inserção de informações de risco faltante em alguns cargos, esta ação se deu após análise
e comprovação das informações constantes nos processos administrativos que a gestão
pública recebeu das áreas. Abaixo os cargos que sofreram algum tipo de alteração
conforme descrito neste enunciado:
DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE:
Cargos de AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS (MASCULINO) - Motosserrista;
Cargos de LIXEIRO - Motosserrista.
DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
Cargos de AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS (FEMININO);
Cargos de NUTRICIONISTA;
Cargos de SERVENTE DE ESCOLA;
Cargos de VARREDOR - Limpeza
DIRETORIA DE GESTÃO E SERVIÇOS:
Cargos de OPERADOR DE MAQUINAS ROD. - Motoniveladora - Cabine Aberta;
Cargos de OPERADOR DE MAQUINAS ROD. - Motoniveladora - Cabine Fechada;
Cargos de OPERADOR DE MAQUINAS ROD. - Retroescavadeira;
Cargos de OPERADOR DE MAQUINAS ROD. - Rolo compressor;
Cargos de PATROLEIRO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:
Cargos de AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS (FEMININO) - Controle de Endemias;
Cargos de NUTRICIONISTA;
Cargos de PSICÓLOGO;
Cargos de VISITADOR DOMICILIAR;
Cargos de VISITADOR DOMICILIAR - Motociclista.
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ANEXOS
Anexo 1: Relatórios das Análises de Agentes Químicos
Anexo 2: Relatórios das Avaliações de Vibração
Anexo 3: Relatórios das Dosimetria de Ruído
Descrever o motivo do anexo para futuras mudanças.
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Anexo 1 - Relatórios das
Análises de Agentes
Químicos
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Anexo 2 - Relatórios das
Avaliações de Vibração
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Anexo 3 - Relatórios das
Dosimetria de Ruído
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