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RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
 
CNPJ: 00.956.081/0001-06
 
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO OLIVEIRA DINIZ, Nº 50
 
BAIRRO: CENTRO           MUNICIPIO:
 
CEP:29.620-000                       
 
CNAE (principal): 36.00-6-01
 
ATIVIDADE PRINCIPAL: CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
 
GRAU DE RISCO: 3 

 

RESPONSÁVEL DA EMPRESA:
 

NOME DO RESPONSÁVEL: Jairo Dal Col

 
 

COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
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Total de funcionários 
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IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 
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RUA ANTÔNIO OLIVEIRA DINIZ, Nº 50 

MUNICIPIO:ITARANA         ESTADO:ESPIRITO SANTO

                       FONE: (27) 3720-1603 

01 

CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

 

DA EMPRESA: 

Jairo Dal Col 

COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 

Masculino 

15 

0 

20 
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ESPIRITO SANTO 

CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

 

Feminino 
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2.  FUNÇÕES EXISTENTES
As descrições das funções existentes, com o respectivo quantitativo individual, estão 
descritas no Programa de Riscos Ambientais 
Norma. 

3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

 As descrições de atividades, dimensionadas por função estão catalogadas no Programa de 
Riscos Ambientais – PPRA NR9, seguindo todas as exigências da Norma.

4. DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES DE TRABALHO

As descrições dos ambientes de trabalho, dimensionados por setor
detalhadamente descritos no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
seguindo todas as exigências da Norma.

5. OBJETIVO 

O Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho 
comprovação da exposição ou não a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade 
física dos empregados da empresa, sobre os termos da Legislação Trabalhista.

       A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agent
mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social 
INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base no LTCAT expedido pelo médico do 
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos
(Artigo 58, 1° da Lei 8.213/91 com redação dada pela Lei n° 9.732 de 11/12/1998).

6. ASPECTOS GERAIS

Este laudo foi elaborado pelo Médico do Trabalho
10187 ES. 

7. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES E 

Durante a fase de levantamento 
informações administrativas e 
prestados pelos funcionários do SAAE 
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FUNÇÕES EXISTENTES 
As descrições das funções existentes, com o respectivo quantitativo individual, estão 
descritas no Programa de Riscos Ambientais – PPRA NR9, seguindo todas as exigências da 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

As descrições de atividades, dimensionadas por função estão catalogadas no Programa de 
PPRA NR9, seguindo todas as exigências da Norma.

DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES DE TRABALHO 

descrições dos ambientes de trabalho, dimensionados por setor
detalhadamente descritos no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
seguindo todas as exigências da Norma. 

Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, tem como objetivo a 
comprovação da exposição ou não a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade 
física dos empregados da empresa, sobre os termos da Legislação Trabalhista.

A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita 
mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social 
INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base no LTCAT expedido pelo médico do 
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista. 
(Artigo 58, 1° da Lei 8.213/91 com redação dada pela Lei n° 9.732 de 11/12/1998).

ASPECTOS GERAIS 

laudo foi elaborado pelo Médico do Trabalho, Dr°Gregorio Rocha Venturim

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO

Durante a fase de levantamento de riscos para elaboração deste documento,
informações administrativas e acompanhamento durante as visitas técnicas foram 
prestados pelos funcionários do SAAE – Serviço Autônomo de água e Esgoto de Itarana.
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As descrições das funções existentes, com o respectivo quantitativo individual, estão 
NR9, seguindo todas as exigências da 

As descrições de atividades, dimensionadas por função estão catalogadas no Programa de 
PPRA NR9, seguindo todas as exigências da Norma. 

descrições dos ambientes de trabalho, dimensionados por setores estão 
detalhadamente descritos no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA NR9, 

LTCAT, tem como objetivo a 
comprovação da exposição ou não a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade 
física dos empregados da empresa, sobre os termos da Legislação Trabalhista. 

es nocivos será feita 
mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – 
INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base no LTCAT expedido pelo médico do 

da legislação trabalhista. 
(Artigo 58, 1° da Lei 8.213/91 com redação dada pela Lei n° 9.732 de 11/12/1998). 

Gregorio Rocha Venturim, CRM 

ACOMPANHAMENTO 

para elaboração deste documento, as 
to durante as visitas técnicas foram 

Serviço Autônomo de água e Esgoto de Itarana. 
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8. FUNDAMENTO LEGAL
 

 Lei Federal nº 6.514, de 22/12/1977 
Consolidação das Leis do Trabalho, relativa à Segurança e Medicina do Trabalho;
 Normas Regulamentadoras (NR’s) da Portari
15 /16; 
 Capítulo V, Título II, CLT 
 Anexo IV do Decreto N.º 3.048 de 06/05/1999; 
 Decreto Nº 4.882 de 18/11/2003; 
 Instrução Normativa nº 45 de 06/08/2010 Do MPAS
 NIOSH – National Institute for Occupational 

Recommended Standard 
 ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists
 IN INSS/PRES N° 20 2007
 §3º, do artigo 39, da Constituição Federal e outras complementares.
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LEGAL 

Federal nº 6.514, de 22/12/1977 – Altera o Capítulo V do Título II da 
Consolidação das Leis do Trabalho, relativa à Segurança e Medicina do Trabalho;

Normas Regulamentadoras (NR’s) da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978, NR 

Capítulo V, Título II, CLT - Consolidação das Leis do Trabalho;  
Anexo IV do Decreto N.º 3.048 de 06/05/1999;  
Decreto Nº 4.882 de 18/11/2003;  
Instrução Normativa nº 45 de 06/08/2010 Do MPAS;  

National Institute for Occupational Safety and Health 
Recommended Standard – Occupational Noise Expossure; 

American Conference of Governmental Industrial Hygienists
IN INSS/PRES N° 20 2007 
§3º, do artigo 39, da Constituição Federal e outras complementares.
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Altera o Capítulo V do Título II da 
Consolidação das Leis do Trabalho, relativa à Segurança e Medicina do Trabalho; 

a 3.214 de 08 de junho de 1978, NR 

 

Safety and Health – Criteria for a 

American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

§3º, do artigo 39, da Constituição Federal e outras complementares. 
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9. ENQUADRAMENTO NA TABELA GFIP
 

CÓDIGO 
00 Trabalhador nunca exposto a agentes nocivos, portanto, isento da 

alíquota adicional do SAT prevista na Lei Nº 9.732/98.
01 

 
 

02 
 

03 
 

04 

Trabalhador exposto anteriormente 
dar proteção eficaz, fornecendo os EPI’s/EPC’s/EPR’s e que não se 
considera exposto
Trabalhador exposto a um agente nocivo ou à combinação deles, que 
admita a aposentadoria especial aos 15 anos (alíquota de 12%)
Trabalhador exposto a um agente nocivo ou à combinação deles, que 
admita a aposentadoria especial aos 20 anos (alíquota de 9%).
Trabalhador exposto a um agente nocivo ou à combinação deles, que 
admita a aposentadoria especial aos 25 anos (alíquota de 6%)

05 Trabalhador com mais de um 
agente nocivo em qualquer um deles (variação do código 0).

06 
 

07 
 

08 

Trabalhador com mais de um vínculo empregatício que possa ter direito 
a aposentadoria especial aos 15 anos 
Trabalhador com mais de um vínculo empregatício que possa fazer jus à 
aposentadoria especial aos 20 anos (9%).
Trabalhador com mais de um vínculo empregatício com vistas à 
aposentadoria especial aos 25 anos (6%).
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ENQUADRAMENTO NA TABELA GFIP 

EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS 
Trabalhador nunca exposto a agentes nocivos, portanto, isento da 
alíquota adicional do SAT prevista na Lei Nº 9.732/98. 
Trabalhador exposto anteriormente ao PPP, mas cuja empresa passou a 
dar proteção eficaz, fornecendo os EPI’s/EPC’s/EPR’s e que não se 
considera exposto 
Trabalhador exposto a um agente nocivo ou à combinação deles, que 
admita a aposentadoria especial aos 15 anos (alíquota de 12%)
Trabalhador exposto a um agente nocivo ou à combinação deles, que 
admita a aposentadoria especial aos 20 anos (alíquota de 9%).
Trabalhador exposto a um agente nocivo ou à combinação deles, que 
admita a aposentadoria especial aos 25 anos (alíquota de 6%)
Trabalhador com mais de um vínculo empregatício sem estar exposto ao 
agente nocivo em qualquer um deles (variação do código 0).
Trabalhador com mais de um vínculo empregatício que possa ter direito 
a aposentadoria especial aos 15 anos (12%). 
Trabalhador com mais de um vínculo empregatício que possa fazer jus à 
aposentadoria especial aos 20 anos (9%). 
Trabalhador com mais de um vínculo empregatício com vistas à 
aposentadoria especial aos 25 anos (6%). 
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Trabalhador nunca exposto a agentes nocivos, portanto, isento da 

ao PPP, mas cuja empresa passou a 
dar proteção eficaz, fornecendo os EPI’s/EPC’s/EPR’s e que não se 

Trabalhador exposto a um agente nocivo ou à combinação deles, que 
admita a aposentadoria especial aos 15 anos (alíquota de 12%) 
Trabalhador exposto a um agente nocivo ou à combinação deles, que 
admita a aposentadoria especial aos 20 anos (alíquota de 9%). 
Trabalhador exposto a um agente nocivo ou à combinação deles, que 
admita a aposentadoria especial aos 25 anos (alíquota de 6%). 

empregatício sem estar exposto ao 
agente nocivo em qualquer um deles (variação do código 0). 
Trabalhador com mais de um vínculo empregatício que possa ter direito 

Trabalhador com mais de um vínculo empregatício que possa fazer jus à 

Trabalhador com mais de um vínculo empregatício com vistas à 
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10.   NR 15 - ATIVIDADES E

Segundo a NR 15 entende
máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente que 
não causara danos à saúde d

O exercício de trabalho em condições de insalubridade assegura ao trabalhador a 
percepção de adicional incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a: 

 40% (QUARENTA POR CENTO), PARA INSALUBRIDADE DE GRAU MAXIMO; 
 20% (VINTE POR CENTO) PARA 
 10% (DEZ POR CENTO) PARA INSALUBRIDADE EM GRAU MINIMO. 

               No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas 
considerado o de grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial sendo vedada a 
percepção cumulativa. 

É de fundamental importância ressaltar que a eliminação ou neutralização de 
insalubridade somente ficara caracterizada através da avaliação pericial (laudo técnico) 
por órgão competente, que comprove a inexistência de risco a saúde do 
do ruído a referida avaliação 
equipamentos de proteção individual oferecem uma atenuação real dos níveis de pressão 
sonora, que mantenham o ruído dentro dos limites de tolerância acei

11.   ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS

São consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos Anexos desta N
Regulamentadora - NR.  

O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a 
percepção de adicional d
acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participaç

 O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que p
devido.  

É responsabilidade do empregador a caracterização ou a descaracterização da 
periculosidade, mediante laudo técnico elaborado por Médico do Trabalho ou Engenheiro 
de Segurança do Trabalho, nos t

 O disposto no item 16.3 da 
nem a realização ex-officio da perícia. 
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ATIVIDADES E OPERAÇOES INSALUBRES 

Segundo a NR 15 entende-se por limite de tolerância a concentração ou intensidade 
máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente que 
não causara danos à saúde do trabalhador durante sua vida laboral. 

O exercício de trabalho em condições de insalubridade assegura ao trabalhador a 
percepção de adicional incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a: 

40% (QUARENTA POR CENTO), PARA INSALUBRIDADE DE GRAU MAXIMO; 
20% (VINTE POR CENTO) PARA INSALUBRIIDADE DE GRAU MEDIO; 
10% (DEZ POR CENTO) PARA INSALUBRIDADE EM GRAU MINIMO. 

No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas 
considerado o de grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial sendo vedada a 

É de fundamental importância ressaltar que a eliminação ou neutralização de 
insalubridade somente ficara caracterizada através da avaliação pericial (laudo técnico) 
por órgão competente, que comprove a inexistência de risco a saúde do 
do ruído a referida avaliação deverá comprovar que as medidas de ordem geral e/ou os 
equipamentos de proteção individual oferecem uma atenuação real dos níveis de pressão 
sonora, que mantenham o ruído dentro dos limites de tolerância aceitáveis.

ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS 

São consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos Anexos desta N

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

O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que p

de do empregador a caracterização ou a descaracterização da 
periculosidade, mediante laudo técnico elaborado por Médico do Trabalho ou Engenheiro 
de Segurança do Trabalho, nos termos do artigo 195 da CLT.  

da não prejudica a ação fiscalizadora do Ministério do Trabalho 
officio da perícia.  
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se por limite de tolerância a concentração ou intensidade 
máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente que 

trabalhador durante sua vida laboral.  

O exercício de trabalho em condições de insalubridade assegura ao trabalhador a 
percepção de adicional incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a:  

40% (QUARENTA POR CENTO), PARA INSALUBRIDADE DE GRAU MAXIMO;  
LUBRIIDADE DE GRAU MEDIO;  

10% (DEZ POR CENTO) PARA INSALUBRIDADE EM GRAU MINIMO.  

No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas 
considerado o de grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial sendo vedada a 

É de fundamental importância ressaltar que a eliminação ou neutralização de 
insalubridade somente ficara caracterizada através da avaliação pericial (laudo técnico) 
por órgão competente, que comprove a inexistência de risco a saúde do trabalho. No caso 

comprovar que as medidas de ordem geral e/ou os 
equipamentos de proteção individual oferecem uma atenuação real dos níveis de pressão 

táveis. 

São consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos Anexos desta Norma 

O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a 
e 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os 

ão nos lucros da empresa.  

O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja 

de do empregador a caracterização ou a descaracterização da 
periculosidade, mediante laudo técnico elaborado por Médico do Trabalho ou Engenheiro 

iscalizadora do Ministério do Trabalho 
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Para os fins desta Norma Regulamentadora 
perigosas as executadas com explosivos sujeitos a: 

a) degradação química ou autocatalíti

b) ação de agentes exteriores, tais como, calor, umidade, faíscas, fogo, fenômenos 
sísmicos, choque e atritos. 

As operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, em quaisquer 
vasilhames e a granel, são consideradas em condiçõe
transporte em pequenas quantidades, até o limite de 200 (duzentos) litros para os 
inflamáveis líquidos e 135 (cento e trinta e cinco) quilos para os inflamáv
liquefeitos.  

As quantidades de inflamáveis, conti
serão consideradas para efeito desta Norma. 

Para efeito desta Norma Regulamentadora considera
que possua ponto de fulgor maior que 60ºC (sessenta graus Celsius) e infe
93ºC (noventa e três graus Celsius). (Alterado pela Portaria SIT n.º 31
2012). 

Todas as áreas de risco previstas nesta NR devem ser delimitadas, sob responsabilidade do 
empregador. 

12.   AVALIAÇÕES QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS

12.1. RISCO BIOLÓGICO:
Através de inspeção no local de trabalho, foi verificada que em determinadas funções, os 
trabalhadores ficam expostos de forma habitual e permanente a risco biológico con
determina o anexo 14 da Portaria do Ministério do Trabalho de nº3.214/78 de 08 de junho 
de 1978, durante as atividades 

Conforme Anexo 14 da NR 15:

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada 
pela avaliação qualitativa.  

Insalubridade de grau máximo

- pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosos, bem como objetos de seu uso, 
não previamente esterilizados;
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Para os fins desta Norma Regulamentadora - NR são consideradas atividades ou operações 
perigosas as executadas com explosivos sujeitos a:  

a) degradação química ou autocatalítica;  

b) ação de agentes exteriores, tais como, calor, umidade, faíscas, fogo, fenômenos 
ísmicos, choque e atritos.  

As operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, em quaisquer 
vasilhames e a granel, são consideradas em condições de periculosidade, exclusão para o 
transporte em pequenas quantidades, até o limite de 200 (duzentos) litros para os 
inflamáveis líquidos e 135 (cento e trinta e cinco) quilos para os inflamáv

As quantidades de inflamáveis, contidas nos tanques de consumo próprio dos veículos, não 
s para efeito desta Norma.  

Para efeito desta Norma Regulamentadora considera-se líquido combustível todo aquele 
que possua ponto de fulgor maior que 60ºC (sessenta graus Celsius) e infe
93ºC (noventa e três graus Celsius). (Alterado pela Portaria SIT n.º 312, de 23 de março de 

Todas as áreas de risco previstas nesta NR devem ser delimitadas, sob responsabilidade do 

AVALIAÇÕES QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS 

RISCO BIOLÓGICO: 
Através de inspeção no local de trabalho, foi verificada que em determinadas funções, os 
trabalhadores ficam expostos de forma habitual e permanente a risco biológico con

da Portaria do Ministério do Trabalho de nº3.214/78 de 08 de junho 
de 1978, durante as atividades com esgoto, tanques e galerias. 

Conforme Anexo 14 da NR 15: 

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada 
 

Insalubridade de grau máximo: Trabalho ou operações, em contato permanente com: 

pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosos, bem como objetos de seu uso, 
não previamente esterilizados; 
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NR são consideradas atividades ou operações 

b) ação de agentes exteriores, tais como, calor, umidade, faíscas, fogo, fenômenos 

As operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, em quaisquer 
s de periculosidade, exclusão para o 

transporte em pequenas quantidades, até o limite de 200 (duzentos) litros para os 
inflamáveis líquidos e 135 (cento e trinta e cinco) quilos para os inflamáveis gasosos 

das nos tanques de consumo próprio dos veículos, não 

se líquido combustível todo aquele 
que possua ponto de fulgor maior que 60ºC (sessenta graus Celsius) e inferior ou igual a 

2, de 23 de março de 

Todas as áreas de risco previstas nesta NR devem ser delimitadas, sob responsabilidade do 

Através de inspeção no local de trabalho, foi verificada que em determinadas funções, os 
trabalhadores ficam expostos de forma habitual e permanente a risco biológico conforme 

da Portaria do Ministério do Trabalho de nº3.214/78 de 08 de junho 

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada 

Trabalho ou operações, em contato permanente com:  

pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosos, bem como objetos de seu uso, 
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 - carnes, glândulas, vísceras, sa
portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose); 

- esgotos (galerias e tanques); e 

- lixo urbano (coleta e industrialização)

Insalubridade de grau médio
pacientes, animais ou com material infecto

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde hum
ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de 
uso desses pacientes, não previamente esterilizados); 

- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao 
atendimento e tratamento de animais (aplica
tais animais);  

- contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros 
produtos;  

- laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica

- gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica
pessoal técnico);  

- cemitérios (exumação de corpos); 

- estábulos e cavalariças; e 

- resíduos de animais deteriorados.

12.2. RISCO QUÍMICO: 
Conforme Anexo 11 e 13 da NR 15:

Anexo11:Nas atividades ou
químicos, a caracterização 
limites de tolerância consta

Anexo13: Relação das atividades e operações envolvendo agentes químicos, consideradas, 
insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho. Excluam
relação as atividades ou operações com os agentes quím
12. 
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carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais 
portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose); 

esgotos (galerias e tanques); e  

lixo urbano (coleta e industrialização). 

Insalubridade de grau médio: Trabalhos e operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:  

hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica
ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de 
uso desses pacientes, não previamente esterilizados);  

hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao 
ndimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com 

contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros 

laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico); 

gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica

cemitérios (exumação de corpos);  

estábulos e cavalariças; e  

resíduos de animais deteriorados. 

 
Conforme Anexo 11 e 13 da NR 15: 

ou operações nas quais os trabalhadores ficamexpo
 de insalubridade ocorrerá quando forem

nstantes do Quadro I. (tabela em anexo no laudo).

Relação das atividades e operações envolvendo agentes químicos, consideradas, 
insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho. Excluam
relação as atividades ou operações com os agentes químicos constantes dos Anexos 11 e 
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ngue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais 
portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);  

Trabalhos e operações em contato permanente com 

hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e 
ana (aplica-se unicamente 

ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de 

hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao 
se apenas ao pessoal que tenha contato com 

contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros 

só ao pessoal técnico);  

gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao 

ficamexpostos a agentes 
rem ultrapassados os 

(tabela em anexo no laudo). 

Relação das atividades e operações envolvendo agentes químicos, consideradas, 
insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho. Excluam-se cesta 

icos constantes dos Anexos 11 e 
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Insalubridade de grau médio

12.3. RISCO FISÍCO:

Conforme Anexo 1: Ruído continuo ou intermitente

NÍVEL DE RUÍDO dB (A)
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
98 

100 
102 
104 
105 
106 
108 
110 
112 
114 
115 

 

Conforme Anexo 3: Exposição ao Calor: 

13. EFICÁCIA DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Será considerada a adoção de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que atenue a 
nocividade aos limites de tolerância, desde que respeitado o dispositivo na NR 06 do MTE e 
assegurada, e devidamente registrada pela empresa, a observância:

a) Da hierarquia estab
coletiva, medidas de caráter administrativo ou de técnica, insuficiência ou 
interinidade à implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou 
emergencial); 
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Insalubridade de grau médio: Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos.

RISCO FISÍCO: 

Ruído continuo ou intermitente:  

NÍVEL DE RUÍDO dB (A) MÁXIMA EXPOSIÇÃO DIÁRIA PERMISSÍVEL
8 horas 
7 horas 
6 horas 
5 horas 
4 horas e 30 minutos 
4 horas 

 3 horas e 30 minutos 
3 horas 
2 horas e 40 minutos 
2 horas e 15 minutos 
2 horas 
1 hora e 45 minutos 
1 hora e 15 minutos 
1 hora 
45 minutos 
35 minutos 
30 minutos 
25 minutos 
20 minutos 
15 minutos 
10 minutos 
8 minutos 
7 minutos 

Conforme Anexo 3: Exposição ao Calor: Em processo de avaliação. 

EFICÁCIA DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

considerada a adoção de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que atenue a 
nocividade aos limites de tolerância, desde que respeitado o dispositivo na NR 06 do MTE e 
assegurada, e devidamente registrada pela empresa, a observância: 

Da hierarquia estabelecida no item 9.3.5.4 da NR 09 do MTE (medidas de proteção 
coletiva, medidas de caráter administrativo ou de técnica, insuficiência ou 
interinidade à implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou 
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Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. 

MÁXIMA EXPOSIÇÃO DIÁRIA PERMISSÍVEL 

EFICÁCIA DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

considerada a adoção de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que atenue a 
nocividade aos limites de tolerância, desde que respeitado o dispositivo na NR 06 do MTE e 

elecida no item 9.3.5.4 da NR 09 do MTE (medidas de proteção 
coletiva, medidas de caráter administrativo ou de técnica, insuficiência ou 
interinidade à implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou 
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b) Das condições de funcionamento
conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;
 

c) Do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do MTE;
 

d) Da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, 
mediante recibo assinado pelo usuário em época própria;
 

e) Da higienização. 
 

14. EFICÁCIA DAS PROTEÇÕES COLETIVAS

EPC é a sigla para Equipamento de
ser fornecidos pela empresa com o objetivo de 
fornecidos pelo ambiente de trabalho, de maneira coletiva. Em outras palavras, são 
equipamentos instalados para garantir a segurança do trabalho enquanto um grupo de 
pessoas (trabalhadores) executam uma determinada ativ

Os Equipamentos de Proteção Coletiva têm como objetivo:

a) Prevenir os trabalhadores ou qualquer terceiro que esteja transitando pelo 
ambiente de qualquer acidente que possivelmente possa ocorrer;
 

b) Reduzir ou até mesmo anular qualquer risco c
o ambiente de trabalho possa fornecer;

c) Por fim, minimizar perdas e aumentar a
trabalhadores um local de trabalho mais seguro.
 

Os equipamentos são instalados nos postos de trabalho, podendo s
diferentemente dos Equipamentos de Proteção Individual
mais de um trabalhador ao mesmo tempo, por exemplo um guarda
um edifício em construção.

15. METODOLOGIAS PARA AVALIAÇÕES
Agente NR –
Agentes Químicos 
Gases e vapores  

Anexo 11
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Das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, 
conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

Do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do MTE;

Da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, 
mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; 

EFICÁCIA DAS PROTEÇÕES COLETIVAS 

quipamento de Proteção Coletiva, que são equipamentos que devem 
ser fornecidos pela empresa com o objetivo de proteger os trabalhadores dos riscos 
fornecidos pelo ambiente de trabalho, de maneira coletiva. Em outras palavras, são 
equipamentos instalados para garantir a segurança do trabalho enquanto um grupo de 
pessoas (trabalhadores) executam uma determinada atividade ou tarefa.

Os Equipamentos de Proteção Coletiva têm como objetivo: 

Prevenir os trabalhadores ou qualquer terceiro que esteja transitando pelo 
ambiente de qualquer acidente que possivelmente possa ocorrer;

Reduzir ou até mesmo anular qualquer risco comum à todos os colaboradores que 
o ambiente de trabalho possa fornecer; 
Por fim, minimizar perdas e aumentar a produtividade, ao fornecer aos 
trabalhadores um local de trabalho mais seguro. 

Os equipamentos são instalados nos postos de trabalho, podendo ser fixos ou móveis e, 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), fornecem proteção à 

mais de um trabalhador ao mesmo tempo, por exemplo um guarda-corpo na beirada de 
strução. 

METODOLOGIAS PARA AVALIAÇÕES 
– 15 METODOLOGIA EQUIPAMENTOS

Anexo 11 NHO 02 
NHO 03    Fundacentro 
NHO 04 
NHO 07 
 
Métodos da NIOSH 

Tubos
colorimétricos, dosímetros 
passivos, bombas de fole ou 
pistão, bomba de 
amostragem de baixa vazão, 
tubos de carvão e sílica, porta 
tubos e impingers.
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e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, 
conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo; 

Do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do MTE; 

Da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada 

oletiva, que são equipamentos que devem 
proteger os trabalhadores dos riscos 

fornecidos pelo ambiente de trabalho, de maneira coletiva. Em outras palavras, são 
equipamentos instalados para garantir a segurança do trabalho enquanto um grupo de 

idade ou tarefa. 

Prevenir os trabalhadores ou qualquer terceiro que esteja transitando pelo 
ambiente de qualquer acidente que possivelmente possa ocorrer; 

omum à todos os colaboradores que 

produtividade, ao fornecer aos 

er fixos ou móveis e, 
(EPI’s), fornecem proteção à 

corpo na beirada de 

EQUIPAMENTOS 
Tubos passivos, badges, tubos 
colorimétricos, dosímetros 
passivos, bombas de fole ou 
pistão, bomba de 
amostragem de baixa vazão, 
tubos de carvão e sílica, porta 
tubos e impingers. 
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16. RACIONALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

Procedimento relevante para obtenção do sucesso na implementação da proposta aqui 
apresentada, é a adoção de medidas de racionalização da exposição dos trabalhadores aos 
riscos existentes nas atividades exercidas em áreas de riscos, que, por princípio, deve ser a 
meta principal de um trabalho com esse, principalmente do ponto de vista da Segurança do 
Trabalho. 

    Quanto mais cedo se implementar critérios objetivando a racionalização da exposição, 
mesmo antes da conclusão dos trabalhos, melhor será o resultado que se p
premissa básica é que se deve, sempre que possível, buscar reduzir o número de 
empregados que executam atividades em áreas de risco, visando preservar a integridade 
física do ser humano, através da organização do trab
operacional. 

    Assim dentre outros, poderão, por exemplo, ser adotados os seguintes critérios para o 
exercício da atividade de risco:

a) Somente empregado especialmente credenciado para percepção do Adicional de 
Periculosidade ou Insalubridade po
credenciamento deverá ser aprovado pela Diretoria da Empresa, obedecendo a 
procedimentos previstos em instrumentos normativos próprios, e o empregado 
deverá portar identidade funcional distinta daqueles não cre
 

b) Como conhecimentos básicos de Segurança e Medicina do Trabalho, entende 
que o empregado seja instruído
b.1) Quando a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e 
Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) necessários para a execução
em área de risco. 
 

c) As áreas de risco deverão ser fisicamente sinalizadas, delimitadas e isoladas, com o 
objetivo de evitar o acesso, a permanência e a circulação de empregados não 
credenciados e não autorizados, possíveis empregados de presta
não autorizados e demais pessoas não pertencentes ao quadro de pessoal da 
empresa. 
 

d) Os empregados e pessoas autorizadas ao acesso às áreas de riscos não poderão 
executar atividades de risco e somente será permitido o seu acesso com o 
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RACIONALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO 

relevante para obtenção do sucesso na implementação da proposta aqui 
apresentada, é a adoção de medidas de racionalização da exposição dos trabalhadores aos 
riscos existentes nas atividades exercidas em áreas de riscos, que, por princípio, deve ser a 

principal de um trabalho com esse, principalmente do ponto de vista da Segurança do 

Quanto mais cedo se implementar critérios objetivando a racionalização da exposição, 
mesmo antes da conclusão dos trabalhos, melhor será o resultado que se p
premissa básica é que se deve, sempre que possível, buscar reduzir o número de 
empregados que executam atividades em áreas de risco, visando preservar a integridade 
física do ser humano, através da organização do trabalho, sem comprometer a 

Assim dentre outros, poderão, por exemplo, ser adotados os seguintes critérios para o 
exercício da atividade de risco: 

Somente empregado especialmente credenciado para percepção do Adicional de 
Periculosidade ou Insalubridade poderá exercer atividade em área de Risco. Esse 
credenciamento deverá ser aprovado pela Diretoria da Empresa, obedecendo a 
procedimentos previstos em instrumentos normativos próprios, e o empregado 
deverá portar identidade funcional distinta daqueles não credenciados.

Como conhecimentos básicos de Segurança e Medicina do Trabalho, entende 
que o empregado seja instruído 
b.1) Quando a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e 
Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) necessários para a execução

As áreas de risco deverão ser fisicamente sinalizadas, delimitadas e isoladas, com o 
objetivo de evitar o acesso, a permanência e a circulação de empregados não 
credenciados e não autorizados, possíveis empregados de presta
não autorizados e demais pessoas não pertencentes ao quadro de pessoal da 

Os empregados e pessoas autorizadas ao acesso às áreas de riscos não poderão 
executar atividades de risco e somente será permitido o seu acesso com o 
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relevante para obtenção do sucesso na implementação da proposta aqui 
apresentada, é a adoção de medidas de racionalização da exposição dos trabalhadores aos 
riscos existentes nas atividades exercidas em áreas de riscos, que, por princípio, deve ser a 

principal de um trabalho com esse, principalmente do ponto de vista da Segurança do 

Quanto mais cedo se implementar critérios objetivando a racionalização da exposição, 
mesmo antes da conclusão dos trabalhos, melhor será o resultado que se poderá obter. A 
premissa básica é que se deve, sempre que possível, buscar reduzir o número de 
empregados que executam atividades em áreas de risco, visando preservar a integridade 

lho, sem comprometer a eficiência 

Assim dentre outros, poderão, por exemplo, ser adotados os seguintes critérios para o 

Somente empregado especialmente credenciado para percepção do Adicional de 
derá exercer atividade em área de Risco. Esse 

credenciamento deverá ser aprovado pela Diretoria da Empresa, obedecendo a 
procedimentos previstos em instrumentos normativos próprios, e o empregado 

denciados. 

Como conhecimentos básicos de Segurança e Medicina do Trabalho, entende –se 

b.1) Quando a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e 
Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) necessários para a execução da atividade 

As áreas de risco deverão ser fisicamente sinalizadas, delimitadas e isoladas, com o 
objetivo de evitar o acesso, a permanência e a circulação de empregados não 
credenciados e não autorizados, possíveis empregados de prestadores de serviço 
não autorizados e demais pessoas não pertencentes ao quadro de pessoal da 

Os empregados e pessoas autorizadas ao acesso às áreas de riscos não poderão 
executar atividades de risco e somente será permitido o seu acesso com o 
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acompanhamento de empregado credenciado, de forma eventual e em situação 
especial. 
 

e) As autoridades para ingresso nas áreas de riscos serão de responsabilidade do 
responsável pela instalação, a partir de solicitação formal do órgão de lotação do 
empregado ou da pessoa interessada.
 

f) Deverá ser perseguida a otimização do exercício de atividade de risco, inclusive 
através do remanejamento de atividade entre dois ou mais órgãos da empresa.
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acompanhamento de empregado credenciado, de forma eventual e em situação 

As autoridades para ingresso nas áreas de riscos serão de responsabilidade do 
responsável pela instalação, a partir de solicitação formal do órgão de lotação do 

u da pessoa interessada. 

Deverá ser perseguida a otimização do exercício de atividade de risco, inclusive 
através do remanejamento de atividade entre dois ou mais órgãos da empresa.
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acompanhamento de empregado credenciado, de forma eventual e em situação 

As autoridades para ingresso nas áreas de riscos serão de responsabilidade do 
responsável pela instalação, a partir de solicitação formal do órgão de lotação do 

Deverá ser perseguida a otimização do exercício de atividade de risco, inclusive 
através do remanejamento de atividade entre dois ou mais órgãos da empresa. 
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17. GRUPOS HOMOGENIOS DE EXPOSIÇÕES
 

N° GHE GRUPOS HOMOGENIOS DE EXPOSIÇÕES
GHE 01 

(Contadora / Fiscal de Saneamento / 
Auxiliar Administrativo /Assistente Administrativo

GHE 02 Coordenação das Estações de Tratamento de Água 

GHE 03 Manutenção de Redes e Ramais de Água e Esgoto
Estação de Tratamento de Esgoto / Campo

(Auxiliar de Obras e Serviços Públicos
Saneamento / 

GHE 04 Estação de Tratamento de Água 
Limoeiro do Caravágio
(Operador de Es
Operador de Pequenos Sistemas 

GHE 05 Estação de Tratamento de
(Operador de Estação de Tratamento de 
Artífice Especializado

GHE 06 Leitura e Entrega da conta ao 
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GRUPOS HOMOGENIOS DE EXPOSIÇÕES 

GRUPOS HOMOGENIOS DE EXPOSIÇÕES CONFORME NR 15 /16
Administrativo 

Contadora / Fiscal de Saneamento / Diretor / 
Auxiliar Administrativo /Assistente Administrativo / 

Engenheira Civil) 
Coordenação das Estações de Tratamento de Água 

e Esgoto 
(Biólogo) 

Manutenção de Redes e Ramais de Água e Esgoto /  
Estação de Tratamento de Esgoto / Campo 

Auxiliar de Obras e Serviços Públicos / Fiscal de 
 Operador de Estação de Tratamento 

de Esgoto /  
Artífice Especializado) 

Estação de Tratamento de Água – Centro / 
Limoeiro do Caravágio / Limoeiro de Santo Antônio 
Operador de Estação de Tratamento de Água / 

Operador de Pequenos Sistemas – ETA) 
Estação de Tratamento de Esgoto / Campo 

dor de Estação de Tratamento de Esgoto /  
Artífice Especializado/ Artífice de Obras e Serviços 

Públicos) 

PERICULOSIDADE 30%

Leitura e Entrega da conta ao consumidor 
(Bombeiro Hidráulico) 

PERICULOSIDADE 30%
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CONFORME NR 15 /16 
SALUBRE 

INSALUBRE 20% 

INSALUBRE 40% 

INSALUBRE 20% 

INSALUBRE 40% 
PERICULOSIDADE 30% 

PERICULOSIDADE 30% 
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18. RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES AMBIENTAIS QUALITATIVAS E 
QUANTITATIVAS:

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
CNPJ: 00.956.081/0001

CARGO: Contadora, Fiscal de Saneamento, Diretor
Auxiliar Administrativo, Assistente Administrativo

Engenheira Civil
N° GHE: 01 

Realiza toda parte contábil da empresa, realiza pagamentos de contas e pagamentos dos 
funcionários. 

Realiza o atendimento ao cliente, faz controle de contas de água e esclarece dúvidas ao público 
em geral. 

Dirigir, coordenar e controlar os serviços na área de água e esgoto, planejar, elaborar e executar 
trabalhos de rotina, distribuir taref
lós e outros serviços afins.  

Auxiliar nos serviços administrativos do SAAE, preparar documentos, ordem de fornecimento, fazer 
contratos, desempenhar as tarefas e
de higiene e segurança do trabalho; zelar pela limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e 
equipamentos utilizados no local de trabalho e pelo ambiente de trabalho; executar outras tarefas 
correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.

Realizar serviços de folha de pagamentos dos funcionários, cadastro de funcionários, contratos, 
controle do almoxarifado, cadastro de notas ficais, 
segurança do trabalho; zelar pela limpeza conservação e guarda dos aparelhos e equipamentos 
utilizados no local de trabalho e pelo ambiente de trabalho; executar outras tarefas correlatas que 
lhe forem atribuídas pelo superior imediato

Elaborar projetos e execuções de edificações, projetos de saneamento de canais, barragens, 
diques, drenagem, irrigação, etc. Realizar coordenação e supervisão de obras, dar orientação 
técnica, planejar, projetar, realizar vistorias, efe
laudos e pareceres técnicos, fiscalizar construções, dar manutenção e reformas em obras em geral, 
realizar outras tarefas correlatas.
Riscos de Exposição: Foram identificados nas funções acima detalhadas o

RISCOS FÍSICO: Ausência de fator de riscos;
RISCOS QUÍMICO: Ausência de fator de riscos;
RISCOS BIOLÓGICO: Ausência de fator de riscos.
Não havendo, portanto, exposição a agentes insalubres
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RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES AMBIENTAIS QUALITATIVAS E 
QUANTITATIVAS: 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 
00.956.081/0001-06 

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS DE TRABALHO 

Contadora, Fiscal de Saneamento, Diretor, 
Administrativo, Assistente Administrativo, 

Engenheira Civil 

SETOR: Administrativo

 GFIP: 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Contadora 
Realiza toda parte contábil da empresa, realiza pagamentos de contas e pagamentos dos 

Fiscal de Saneamento 
Realiza o atendimento ao cliente, faz controle de contas de água e esclarece dúvidas ao público 

Diretor 
Dirigir, coordenar e controlar os serviços na área de água e esgoto, planejar, elaborar e executar 

tarefas, supervisionar o desempenho, adquirir materiais e controla

Auxiliar Administrativo 
Auxiliar nos serviços administrativos do SAAE, preparar documentos, ordem de fornecimento, fazer 
contratos, desempenhar as tarefas e serviços da administração, cumprir fazer cumprir as normas 
de higiene e segurança do trabalho; zelar pela limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e 
equipamentos utilizados no local de trabalho e pelo ambiente de trabalho; executar outras tarefas 

latas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 
Assistente Administrativo 

Realizar serviços de folha de pagamentos dos funcionários, cadastro de funcionários, contratos, 
controle do almoxarifado, cadastro de notas ficais, cumprir e fazer cumprir as
segurança do trabalho; zelar pela limpeza conservação e guarda dos aparelhos e equipamentos 
utilizados no local de trabalho e pelo ambiente de trabalho; executar outras tarefas correlatas que 
lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 

Engenheira Civil 
Elaborar projetos e execuções de edificações, projetos de saneamento de canais, barragens, 
diques, drenagem, irrigação, etc. Realizar coordenação e supervisão de obras, dar orientação 
técnica, planejar, projetar, realizar vistorias, efetuar perícias, avaliações, arbitramento, fornecer 
laudos e pareceres técnicos, fiscalizar construções, dar manutenção e reformas em obras em geral, 
realizar outras tarefas correlatas. 

Foram identificados nas funções acima detalhadas os riscos:

Ausência de fator de riscos; 
Ausência de fator de riscos; 

Ausência de fator de riscos. 
Não havendo, portanto, exposição a agentes insalubres 
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RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES AMBIENTAIS QUALITATIVAS E 

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS DE TRABALHO – LTCAT 

Administrativo 

GFIP:  

Realiza toda parte contábil da empresa, realiza pagamentos de contas e pagamentos dos 

Realiza o atendimento ao cliente, faz controle de contas de água e esclarece dúvidas ao público 

Dirigir, coordenar e controlar os serviços na área de água e esgoto, planejar, elaborar e executar 
adquirir materiais e controla- 

Auxiliar nos serviços administrativos do SAAE, preparar documentos, ordem de fornecimento, fazer 
cumprir fazer cumprir as normas 

de higiene e segurança do trabalho; zelar pela limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e 
equipamentos utilizados no local de trabalho e pelo ambiente de trabalho; executar outras tarefas 

Realizar serviços de folha de pagamentos dos funcionários, cadastro de funcionários, contratos, 
fazer cumprir as normas de higiene e 

segurança do trabalho; zelar pela limpeza conservação e guarda dos aparelhos e equipamentos 
utilizados no local de trabalho e pelo ambiente de trabalho; executar outras tarefas correlatas que 

Elaborar projetos e execuções de edificações, projetos de saneamento de canais, barragens, 
diques, drenagem, irrigação, etc. Realizar coordenação e supervisão de obras, dar orientação 

tuar perícias, avaliações, arbitramento, fornecer 
laudos e pareceres técnicos, fiscalizar construções, dar manutenção e reformas em obras em geral, 

s riscos: 
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CONCLUSÃO: NA ÁREA TRABALHISTA
Concluímos que as funções relacionadas acima não há exposição dos trabalhadores a agentes 
nocivos, sendo as atividades CARACTERIZADAS COMO NÃO INSALUBRES.
A de tal forma que não existindo direito da percepção da insalubridade conforme indicação 
prevista na NR 15 Anexo 14, CARACTERIZADAS COMO NÃO INSALUBRE.
NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA: 
Concluímos que nas funções relacionadas acima, de acordo com resultados encontrados, após 
inspeção nos locais de trabalho dos colaboradores
ambientais insalubres, conforme Anexo IV do RPS (Regulamento da Previdência Social), do 
Decreto 3.048/99 e Decreto 4.882/03. 
PREJUDICIAL À SAÚDE DO TRABALHADOR.
NOTA: 
A Eliminação ou Neutralização da insalubridade dever
ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância, quando 
precedendo de utilização de equipamentos de proteção individuais EPI e equipamentos de 
proteção coletiva EPC e os devidos método
do trabalho. 
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NA ÁREA TRABALHISTA 
que as funções relacionadas acima não há exposição dos trabalhadores a agentes 

CARACTERIZADAS COMO NÃO INSALUBRES. 
A de tal forma que não existindo direito da percepção da insalubridade conforme indicação 

CARACTERIZADAS COMO NÃO INSALUBRE. 

Concluímos que nas funções relacionadas acima, de acordo com resultados encontrados, após 
inspeção nos locais de trabalho dos colaboradores, os mesmos não se expõem a agentes 

insalubres, conforme Anexo IV do RPS (Regulamento da Previdência Social), do 
.048/99 e Decreto 4.882/03. ESSE TIPO DE EXPOSIÇÃO É CONTEMPLADO COMO NÃO 

PREJUDICIAL À SAÚDE DO TRABALHADOR. 

Eliminação ou Neutralização da insalubridade deverá ocorrer, com a adoção de medidas de 
ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância, quando 

equipamentos de proteção individuais EPI e equipamentos de 
proteção coletiva EPC e os devidos métodos de controle determinado pela norma do ministério 
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que as funções relacionadas acima não há exposição dos trabalhadores a agentes 

A de tal forma que não existindo direito da percepção da insalubridade conforme indicação 

Concluímos que nas funções relacionadas acima, de acordo com resultados encontrados, após 
, os mesmos não se expõem a agentes 

insalubres, conforme Anexo IV do RPS (Regulamento da Previdência Social), do 
ESSE TIPO DE EXPOSIÇÃO É CONTEMPLADO COMO NÃO 

á ocorrer, com a adoção de medidas de 
ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância, quando 

equipamentos de proteção individuais EPI e equipamentos de 
s de controle determinado pela norma do ministério 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
CNPJ: 00.956.081/0001

CARGO: Biólogo

N° GHE: 02 

Programar, organizar, orientar, supervisionar, dentro dos padrões preestabelecidos, as atividades 
referentes à Operação do Sistema de Captação e Tratamento Água e de Esgoto; 
coordenar, executar e controlar atividades afetas à realização de estudos, pesquisas e 
levantamentos de informações que forneçam subsídios à formulação de políticas, diretrizes e 
planos referentes à implantação, manutenção e funcionamento de prog
biológica, e à sua aplicabilidade à saúde pública e ao meio ambiente; realizar estudos e emitir 
laudos referentes à sua área de atuação. Executar fiscalização de contratos; preparar reagentes 
químicos, fazer análises físico-químicas e
supervisionar a Higiene da ETA, bem como o pessoal que nela trabalha inclusive paisagismo; 
Instruir e supervisionar a ETE; fornecer dados estatísticos e elaborar relatórios técnicos, 
demonstrativos, quadros e outros de sua área de atuação; promover o conserto e a manutenção 
dos aparelhos e equipamentos de trabalho; fa
utilizando seus conhecimentos técnicos e acompanhamento o desenvolvimento dos serviços
realizados; cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar 
outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
RISCOS DE EXPOSIÇÃO: Foram identificados nas funções acima detalhadas os riscos:

RISCOS FÍSICOS: Ausência de fator de riscos;
RISCOS QUÍMICOS:Cloro, flúor, spandis, 
PA obu 1789 neon PF, fluossilicato de sódio
ácido cítrico, reagente DPD em pó (kit cloro livre)
04 e 07 neon; 
RISCOS BIOLÓGICOS:Microrganismos (bactérias, parasitas
Havendo, portanto, exposição a agentes insalubres.
CONCLUSÃO: NA ÁREA TRABALHISTA
Concluímos que para as funções relacionadas acima há exposição dos trabalhadores a agentes 
insalubres, descrito pela NR 15 Anexo 14 sendo a atividade 
A classificação do agente biológico, individual é moderada para trabalhador e com baix
probabilidade de disseminação para a coletividade, porém podem causar doenças ao ser humano, 
causando dermatoses ocupacionais, sendo insalubridade conforme indicação prevista na NR 15 
Anexo 14,Caracterizada como Insalubre de Grau Médio 20% conforme estab
Anexo 14. 
NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA: 
Concluímos que na função relacionada acima, de acordo com resultados encontrados, após 
inspeção nos locais de trabalho dos colaboradores, os mesmos se expõem a agentes ambientais 
insalubres, conforme Anexo IV do RPS (Regulamento da Previdência Social), do 
e Decreto 4.882/03. ESSE TIPO DE EXPOSIÇÃO É CONTEMPLADO COMO PREJUDICIAL À SAÚDE 
DO TRABALHADOR. 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 
00.956.081/0001-06 

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS DE TRABALHO 

Biólogo SETOR:Coordenação das Estações de 
Tratamento de Água e Esgoto

 GFIP: 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Programar, organizar, orientar, supervisionar, dentro dos padrões preestabelecidos, as atividades 
referentes à Operação do Sistema de Captação e Tratamento Água e de Esgoto; 
coordenar, executar e controlar atividades afetas à realização de estudos, pesquisas e 
levantamentos de informações que forneçam subsídios à formulação de políticas, diretrizes e 
planos referentes à implantação, manutenção e funcionamento de programas e ações na área 
biológica, e à sua aplicabilidade à saúde pública e ao meio ambiente; realizar estudos e emitir 
laudos referentes à sua área de atuação. Executar fiscalização de contratos; preparar reagentes 

químicas e bacteriológicas e confeccionar os relatórios; instruir e 
supervisionar a Higiene da ETA, bem como o pessoal que nela trabalha inclusive paisagismo; 
Instruir e supervisionar a ETE; fornecer dados estatísticos e elaborar relatórios técnicos, 

quadros e outros de sua área de atuação; promover o conserto e a manutenção 
dos aparelhos e equipamentos de trabalho; fazer a interpretação dos exames analise
utilizando seus conhecimentos técnicos e acompanhamento o desenvolvimento dos serviços
realizados; cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar 
outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 

Foram identificados nas funções acima detalhadas os riscos:

Ausência de fator de riscos; 
Cloro, flúor, spandis, produtos domissanitários, sulfato, flúor,

fluossilicato de sódio, sulfato de alumínio granulado
reagente DPD em pó (kit cloro livre), cloreto sódio (sal grosso)

Microrganismos (bactérias, parasitas). 
Havendo, portanto, exposição a agentes insalubres. 

NA ÁREA TRABALHISTA 
que para as funções relacionadas acima há exposição dos trabalhadores a agentes 

insalubres, descrito pela NR 15 Anexo 14 sendo a atividade CARACTERIZADA COMO INSALUBRE.
classificação do agente biológico, individual é moderada para trabalhador e com baix

probabilidade de disseminação para a coletividade, porém podem causar doenças ao ser humano, 
causando dermatoses ocupacionais, sendo insalubridade conforme indicação prevista na NR 15 

Caracterizada como Insalubre de Grau Médio 20% conforme estab

Concluímos que na função relacionada acima, de acordo com resultados encontrados, após 
inspeção nos locais de trabalho dos colaboradores, os mesmos se expõem a agentes ambientais 
insalubres, conforme Anexo IV do RPS (Regulamento da Previdência Social), do 

ESSE TIPO DE EXPOSIÇÃO É CONTEMPLADO COMO PREJUDICIAL À SAÚDE 
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LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS DE TRABALHO – LTCAT 

Coordenação das Estações de 
Tratamento de Água e Esgoto 

GFIP: 04 

Programar, organizar, orientar, supervisionar, dentro dos padrões preestabelecidos, as atividades 
referentes à Operação do Sistema de Captação e Tratamento Água e de Esgoto; planejar, 
coordenar, executar e controlar atividades afetas à realização de estudos, pesquisas e 
levantamentos de informações que forneçam subsídios à formulação de políticas, diretrizes e 

ramas e ações na área 
biológica, e à sua aplicabilidade à saúde pública e ao meio ambiente; realizar estudos e emitir 
laudos referentes à sua área de atuação. Executar fiscalização de contratos; preparar reagentes 

bacteriológicas e confeccionar os relatórios; instruir e 
supervisionar a Higiene da ETA, bem como o pessoal que nela trabalha inclusive paisagismo; 
Instruir e supervisionar a ETE; fornecer dados estatísticos e elaborar relatórios técnicos, 

quadros e outros de sua área de atuação; promover o conserto e a manutenção 
zer a interpretação dos exames analise e testes, 

utilizando seus conhecimentos técnicos e acompanhamento o desenvolvimento dos serviços 
realizados; cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar 

Foram identificados nas funções acima detalhadas os riscos: 

produtos domissanitários, sulfato, flúor,ácido clorídrico 
sulfato de alumínio granulado, hipoclorito de sódio, 

osso), solução tampão PH 

que para as funções relacionadas acima há exposição dos trabalhadores a agentes 
CARACTERIZADA COMO INSALUBRE. 

classificação do agente biológico, individual é moderada para trabalhador e com baixa 
probabilidade de disseminação para a coletividade, porém podem causar doenças ao ser humano, 
causando dermatoses ocupacionais, sendo insalubridade conforme indicação prevista na NR 15 

Caracterizada como Insalubre de Grau Médio 20% conforme estabelecido na NR15 

Concluímos que na função relacionada acima, de acordo com resultados encontrados, após 
inspeção nos locais de trabalho dos colaboradores, os mesmos se expõem a agentes ambientais 
insalubres, conforme Anexo IV do RPS (Regulamento da Previdência Social), do Decreto 3.048/99 

ESSE TIPO DE EXPOSIÇÃO É CONTEMPLADO COMO PREJUDICIAL À SAÚDE 
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OBSERVAÇÕES: Medidas de segurança adotadas para acessar locais de exposições aos agentes:
Agente Biológico: EPI Recomendado: Bota de PVC,
Luva de procedimento, Óculos de proteção
Agente Químico: Máscara de proteção respiratória com filtro contra névoas e vapores       

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO QUÍMICA:
Conforme relatório de análise química 
evidencia que o nível de detecção do agente apurado está abaixo do limite de tolerância 
conforme NR15 Anexo 11, e laudo emitido por empresa
portanto a atividade que possui
do adicional insalubre. 
NOTA: 
A Eliminação ou Neutralização da insalubridade deverá ocorrer, com a adoção de medidas de 
ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância, quando 
precedendo de utilização de equipamentos de proteção individuais EPI e equipa
proteção coletiva EPC e os devidos métodos de controle determinado pela norma do ministério 
do trabalho. 
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Medidas de segurança adotadas para acessar locais de exposições aos agentes:
EPI Recomendado: Bota de PVC, Calçado de segurança, 

culos de proteção 
Máscara de proteção respiratória com filtro contra névoas e vapores       

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO QUÍMICA: 
Conforme relatório de análise química do agente avaliado CLORO e HIDRÓXIDO DE SÓDIO
evidencia que o nível de detecção do agente apurado está abaixo do limite de tolerância 
conforme NR15 Anexo 11, e laudo emitido por empresa devidamente qualificada para avaliações, 
portanto a atividade que possui exposição ao agente citado no relatório não faz jus de percepção 

Eliminação ou Neutralização da insalubridade deverá ocorrer, com a adoção de medidas de 
ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância, quando 

equipamentos de proteção individuais EPI e equipa
proteção coletiva EPC e os devidos métodos de controle determinado pela norma do ministério 
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Medidas de segurança adotadas para acessar locais de exposições aos agentes: 
Calçado de segurança, Luva nitrílica ou PVC, 

Máscara de proteção respiratória com filtro contra névoas e vapores        

HIDRÓXIDO DE SÓDIO, 
evidencia que o nível de detecção do agente apurado está abaixo do limite de tolerância 

devidamente qualificada para avaliações, 
exposição ao agente citado no relatório não faz jus de percepção 

Eliminação ou Neutralização da insalubridade deverá ocorrer, com a adoção de medidas de 
ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância, quando 

equipamentos de proteção individuais EPI e equipamentos de 
proteção coletiva EPC e os devidos métodos de controle determinado pela norma do ministério 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
CNPJ: 00.956.081/0001

CARGO: Auxiliar de Obras e Serviços Públicos
Fiscal de Saneamento / Opera
Tratamento de Esgoto / Artífice Especializado

Artífice de Obras e Serviços Públicos
N° GHE: 03 

Auxiliar de Obras e Serviços Públicos
Executar trabalhos manuais e/ou mecanizados, próprios de ajudante de pedreiro, carpinteiro, 
pintura, bombeiro, operador e outros técnicos referentes à construção, ampliação e manutenção 
do sistema de água e esgoto; Preparar qualquer tipo de massa a base de cola, cimento, concreta e 
outros; Carregar tijolos, telhas, ladrilhos, azulejos, tacos, manilhas, ar
de massa de cimento, utilizando carrinho de mão ou outro; Auxiliar o pedreiro o assentamento do 
piso e na colocação de azulejo e outros; Auxiliar na execução de serviços de construção de 
muretas para instalação de hidrômetros, b
pedreiro a fazer obras de construção de caixa d’água e esgoto e outras estruturas assemelhadas; 
Executa e auxilia na montagem, instalação, conservação e reparação de sistemas de tubulação e 
material metálico e não metálico; Auxiliar na execução de serviços de instalação e conserto de 
encanamento de água e esgoto, desentupir a rede de esgoto,manutenção de rede fluvial, caixa 
d’água e aparelhos sanitários; Auxiliar na instalação de registros, consertos de hidrô
vazamentos de registros e canos quebrados; Fazer limpeza em condutores das redes de água e 
esgoto; fazer corte, ligação e religação de água quando autorizado pelos superiores; Fazer ligação 
de rede de esgoto, roçar, capinar e limpar material e past
estação de tratamento e outros logradouros do SAAE; Remover a pavimentação de ruas e 
calçadas; Executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.

Operador de Estação de Tratamento de 
Executar os serviços referentes ao sistema de coleta, adução, tratamento e destino final dos 
efluentes tratados; executar sob supervisão coleta, adução, tratamento e destino final dos 
efluentes; executar sob supervisão as atividades de tratamento de
efluentes; executar o tratamento de esgoto, adicionando
determinadas de produtos químicos apropriados ou usando técnicas adequadas para purificação 
da água e torná-las em condições de devolvê
efluentes para serem pesquisados em laboratório, objetivando o monitoramento do sistema; 
realizar sob supervisão a análise de qualidade de água; executar os serviços de bombeamento de 
efluentes acionando os equipamentos apro
desligamento de bombas, motores, equipamentos e outros aparelhos; executar os serviços de 
leitura diária das bombas; promover e/ ou efetuar a manutenção e consertos das bombas, 
motores, equipamentos e outros apa
funcionamento; cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; zelar pela 
limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e equipamentos de trabalho; executar outras 
tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 
00.956.081/0001-06 

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS DE TRABALHO 

Auxiliar de Obras e Serviços Públicos / 
perador de Estação de 

Artífice Especializado / 
Artífice de Obras e Serviços Públicos 

SETOR: Manutenção de Redes e Ramais de 
Água e Esgoto / Estação de Tratamento de 

Esgoto

 GFIP: 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Auxiliar de Obras e Serviços Públicos e Fiscal de Saneamento
Executar trabalhos manuais e/ou mecanizados, próprios de ajudante de pedreiro, carpinteiro, 

bombeiro, operador e outros técnicos referentes à construção, ampliação e manutenção 
do sistema de água e esgoto; Preparar qualquer tipo de massa a base de cola, cimento, concreta e 
outros; Carregar tijolos, telhas, ladrilhos, azulejos, tacos, manilhas, areia, pedras e qualquer tipo 
de massa de cimento, utilizando carrinho de mão ou outro; Auxiliar o pedreiro o assentamento do 
piso e na colocação de azulejo e outros; Auxiliar na execução de serviços de construção de 
muretas para instalação de hidrômetros, bem como auxiliar no seu assentamento; Auxiliar o 
pedreiro a fazer obras de construção de caixa d’água e esgoto e outras estruturas assemelhadas; 
Executa e auxilia na montagem, instalação, conservação e reparação de sistemas de tubulação e 

e não metálico; Auxiliar na execução de serviços de instalação e conserto de 
encanamento de água e esgoto, desentupir a rede de esgoto,manutenção de rede fluvial, caixa 
d’água e aparelhos sanitários; Auxiliar na instalação de registros, consertos de hidrô
vazamentos de registros e canos quebrados; Fazer limpeza em condutores das redes de água e 
esgoto; fazer corte, ligação e religação de água quando autorizado pelos superiores; Fazer ligação 
de rede de esgoto, roçar, capinar e limpar material e pastagens dos mananciais, reservatórios, 
estação de tratamento e outros logradouros do SAAE; Remover a pavimentação de ruas e 
calçadas; Executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.

Operador de Estação de Tratamento de Esgoto 
Executar os serviços referentes ao sistema de coleta, adução, tratamento e destino final dos 
efluentes tratados; executar sob supervisão coleta, adução, tratamento e destino final dos 
efluentes; executar sob supervisão as atividades de tratamento de esgoto e lançamentos de 
efluentes; executar o tratamento de esgoto, adicionando-lhe quantidade e/ou dosagens 
determinadas de produtos químicos apropriados ou usando técnicas adequadas para purificação 

las em condições de devolvê-las ao meio ambiente; recolher amostra de 
efluentes para serem pesquisados em laboratório, objetivando o monitoramento do sistema; 
realizar sob supervisão a análise de qualidade de água; executar os serviços de bombeamento de 
efluentes acionando os equipamentos apropriados; executar os serviços de ligamento e 
desligamento de bombas, motores, equipamentos e outros aparelhos; executar os serviços de 
leitura diária das bombas; promover e/ ou efetuar a manutenção e consertos das bombas, 
motores, equipamentos e outros aparelhos para conservá-los em perfeito estado de 
funcionamento; cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; zelar pela 
limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e equipamentos de trabalho; executar outras 

e forem atribuídas pelo superior imediato. 
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LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS DE TRABALHO – LTCAT 

Manutenção de Redes e Ramais de 
Estação de Tratamento de 

 / Campo 

GFIP: 04 

e Fiscal de Saneamento 
Executar trabalhos manuais e/ou mecanizados, próprios de ajudante de pedreiro, carpinteiro, 

bombeiro, operador e outros técnicos referentes à construção, ampliação e manutenção 
do sistema de água e esgoto; Preparar qualquer tipo de massa a base de cola, cimento, concreta e 

eia, pedras e qualquer tipo 
de massa de cimento, utilizando carrinho de mão ou outro; Auxiliar o pedreiro o assentamento do 
piso e na colocação de azulejo e outros; Auxiliar na execução de serviços de construção de 

em como auxiliar no seu assentamento; Auxiliar o 
pedreiro a fazer obras de construção de caixa d’água e esgoto e outras estruturas assemelhadas; 
Executa e auxilia na montagem, instalação, conservação e reparação de sistemas de tubulação e 

e não metálico; Auxiliar na execução de serviços de instalação e conserto de 
encanamento de água e esgoto, desentupir a rede de esgoto,manutenção de rede fluvial, caixa 
d’água e aparelhos sanitários; Auxiliar na instalação de registros, consertos de hidrômetros, 
vazamentos de registros e canos quebrados; Fazer limpeza em condutores das redes de água e 
esgoto; fazer corte, ligação e religação de água quando autorizado pelos superiores; Fazer ligação 

agens dos mananciais, reservatórios, 
estação de tratamento e outros logradouros do SAAE; Remover a pavimentação de ruas e 
calçadas; Executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 

Executar os serviços referentes ao sistema de coleta, adução, tratamento e destino final dos 
efluentes tratados; executar sob supervisão coleta, adução, tratamento e destino final dos 

esgoto e lançamentos de 
lhe quantidade e/ou dosagens 

determinadas de produtos químicos apropriados ou usando técnicas adequadas para purificação 
o ambiente; recolher amostra de 

efluentes para serem pesquisados em laboratório, objetivando o monitoramento do sistema; 
realizar sob supervisão a análise de qualidade de água; executar os serviços de bombeamento de 

priados; executar os serviços de ligamento e 
desligamento de bombas, motores, equipamentos e outros aparelhos; executar os serviços de 
leitura diária das bombas; promover e/ ou efetuar a manutenção e consertos das bombas, 

los em perfeito estado de 
funcionamento; cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; zelar pela 
limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e equipamentos de trabalho; executar outras 
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Executar serviços de instalações de circuitos, seguindo plantas, esquemas e croquis; montar ou 
consertar circuitos elétricos, amperímetros, voltímetros, reatores, relés, resistências, 
compressores e outros; instalar ou consertar sistema de rede elétrica em aparelhos, motores e 
equipamentos de operação do SAAE; localizar e identificar defeitos em aparelhos, máquinas, 
motores e equipamentos de operação do SAAE; consertar e conservar os ap
equipamentos de produção do SAAE; montar, consertar ou colocar em funcionamento os 
aparelhos, máquinas e equipamentos de elevação e sucção de água e esgoto; instalar e operar 
perfuratrizes; efetuar Realizar a manutenção preventiva das instalações
dependências do SAAE; realizar a manutenção preventiva dos aparelhos, máquinas e 
equipamentos de operação; cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; zelar pela 
limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e equipamentos utilizados
executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.

Artífice de Obras e Serviços Públicos
Verificar as características das obras, examinando a planta e especificações; Trabalhar com 
qualquer tipo de massa a base de cal, cimento, barro, areia e água dosando as quantidades de 
forma adequada; Executar, por instruções, desenhos ou croquis, serviços de construção e 
reconstrução de prédios, pontes, muros, calçadas e outras estruturas semelhantes; Realizar 
trabalhos e manutenção corretiva de prédios, calçadas, muros e outras estruturas assemelhadas; 
Construir poços de reservatórios de água; Construir caixas de esgoto; Executar serviços de 
construção de alicerce e levantamento de paredes; Emboçar e rebocar as
Assentar e fazer restauração de tijolos, ladrilhos, azulejos, cerâmicas, mosaicos, tacos, manilhas, 
pedras, mármores, pias, vasos sanitários e outros; Dar acabamento a obra, preenchendo as 
junções com argamassa, cimento e outros; E
encanamentos de água, rede de esgoto, aparelhos sanitários e outros; Operar instrumentos de 
medição, peso, prumo, nível e outros; Construir caixa d’água e séptica, esgotos e tanques; 
Executar serviços de pinturas em paredes, portas, portões, móveis e outras; Cumprir a norma de 
higiene e segurança do trabalho; 
equipamentos utilizados e do local de trabalho; executar outras tarefas correlatas que lhe forem 
atribuídas pelo superior imediato
RISCOS DE EXPOSIÇÃO: Foram identificados nas funções acima detalhadas os riscos:

RISCOS FÍSICOS:Ruído, Calor (exposição ao sol)
RISCOS QUÍMICOS: Ausência de fator de riscos;
RISCOS BIOLÓGICOS:Vírus, bactérias, fungos, e 
NÃO ESPECIFICADO: Umidade. 
Havendo, portanto, exposição a agentes insalubres.
CONCLUSÃO: NA ÁREA TRABALHISTA
Concluímos que para a função relacionada acima, há exposição dos trabalhadores a agentes 
insalubres, descrito pela NR 15 Anexo 10 e 14 sendo a atividade 
INSALUBRE.  
A classificação do agente biológico, individual é moderada para trabalhador e com 
probabilidade de disseminação para a coletividade, podem causar doenças ao ser humano, 
causando dermatoses ocupacionais, sendo insalubridade conforme indicação prevista na 
Anexo 14. 

 

 
SANTA TERESA SAUDE EIRELI - ME 

Rua Travessa Padre Marcelino, 68, Ed Bissoli, Centro, SANTA TERESA 
Telefone: (27) 3259-3129 E-mail: contato@saudest.com.br 

Artífice Especializado 
Executar serviços de instalações de circuitos, seguindo plantas, esquemas e croquis; montar ou 
consertar circuitos elétricos, amperímetros, voltímetros, reatores, relés, resistências, 
compressores e outros; instalar ou consertar sistema de rede elétrica em aparelhos, motores e 
equipamentos de operação do SAAE; localizar e identificar defeitos em aparelhos, máquinas, 
motores e equipamentos de operação do SAAE; consertar e conservar os ap
equipamentos de produção do SAAE; montar, consertar ou colocar em funcionamento os 
aparelhos, máquinas e equipamentos de elevação e sucção de água e esgoto; instalar e operar 
perfuratrizes; efetuar Realizar a manutenção preventiva das instalações
dependências do SAAE; realizar a manutenção preventiva dos aparelhos, máquinas e 
equipamentos de operação; cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; zelar pela 
limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e equipamentos utilizados e do local de trabalho; 
executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.

Artífice de Obras e Serviços Públicos 
Verificar as características das obras, examinando a planta e especificações; Trabalhar com 

massa a base de cal, cimento, barro, areia e água dosando as quantidades de 
forma adequada; Executar, por instruções, desenhos ou croquis, serviços de construção e 
reconstrução de prédios, pontes, muros, calçadas e outras estruturas semelhantes; Realizar 
trabalhos e manutenção corretiva de prédios, calçadas, muros e outras estruturas assemelhadas; 
Construir poços de reservatórios de água; Construir caixas de esgoto; Executar serviços de 
construção de alicerce e levantamento de paredes; Emboçar e rebocar as estruturas construídas; 
Assentar e fazer restauração de tijolos, ladrilhos, azulejos, cerâmicas, mosaicos, tacos, manilhas, 
pedras, mármores, pias, vasos sanitários e outros; Dar acabamento a obra, preenchendo as 
junções com argamassa, cimento e outros; Executar serviços de instalação e consertos de 
encanamentos de água, rede de esgoto, aparelhos sanitários e outros; Operar instrumentos de 
medição, peso, prumo, nível e outros; Construir caixa d’água e séptica, esgotos e tanques; 

as em paredes, portas, portões, móveis e outras; Cumprir a norma de 
higiene e segurança do trabalho; zelar pela limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e 
equipamentos utilizados e do local de trabalho; executar outras tarefas correlatas que lhe forem 

tribuídas pelo superior imediato. 
Foram identificados nas funções acima detalhadas os riscos:

Calor (exposição ao sol); 
Ausência de fator de riscos; 

Vírus, bactérias, fungos, e outros;  
 

Havendo, portanto, exposição a agentes insalubres. 
NA ÁREA TRABALHISTA 

que para a função relacionada acima, há exposição dos trabalhadores a agentes 
insalubres, descrito pela NR 15 Anexo 10 e 14 sendo a atividade CARACTERIZADA COMO 

classificação do agente biológico, individual é moderada para trabalhador e com 
probabilidade de disseminação para a coletividade, podem causar doenças ao ser humano, 
causando dermatoses ocupacionais, sendo insalubridade conforme indicação prevista na 
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Executar serviços de instalações de circuitos, seguindo plantas, esquemas e croquis; montar ou 
consertar circuitos elétricos, amperímetros, voltímetros, reatores, relés, resistências, 
compressores e outros; instalar ou consertar sistema de rede elétrica em aparelhos, motores e 
equipamentos de operação do SAAE; localizar e identificar defeitos em aparelhos, máquinas, 
motores e equipamentos de operação do SAAE; consertar e conservar os aparelhos e 
equipamentos de produção do SAAE; montar, consertar ou colocar em funcionamento os 
aparelhos, máquinas e equipamentos de elevação e sucção de água e esgoto; instalar e operar 
perfuratrizes; efetuar Realizar a manutenção preventiva das instalações elétricas das 
dependências do SAAE; realizar a manutenção preventiva dos aparelhos, máquinas e 
equipamentos de operação; cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; zelar pela 

e do local de trabalho; 
executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 

Verificar as características das obras, examinando a planta e especificações; Trabalhar com 
massa a base de cal, cimento, barro, areia e água dosando as quantidades de 

forma adequada; Executar, por instruções, desenhos ou croquis, serviços de construção e 
reconstrução de prédios, pontes, muros, calçadas e outras estruturas semelhantes; Realizar 
trabalhos e manutenção corretiva de prédios, calçadas, muros e outras estruturas assemelhadas; 
Construir poços de reservatórios de água; Construir caixas de esgoto; Executar serviços de 

estruturas construídas; 
Assentar e fazer restauração de tijolos, ladrilhos, azulejos, cerâmicas, mosaicos, tacos, manilhas, 
pedras, mármores, pias, vasos sanitários e outros; Dar acabamento a obra, preenchendo as 

xecutar serviços de instalação e consertos de 
encanamentos de água, rede de esgoto, aparelhos sanitários e outros; Operar instrumentos de 
medição, peso, prumo, nível e outros; Construir caixa d’água e séptica, esgotos e tanques; 

as em paredes, portas, portões, móveis e outras; Cumprir a norma de 
zelar pela limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e 

equipamentos utilizados e do local de trabalho; executar outras tarefas correlatas que lhe forem 

Foram identificados nas funções acima detalhadas os riscos: 

que para a função relacionada acima, há exposição dos trabalhadores a agentes 
CARACTERIZADA COMO 

classificação do agente biológico, individual é moderada para trabalhador e com alta 
probabilidade de disseminação para a coletividade, podem causar doenças ao ser humano, 
causando dermatoses ocupacionais, sendo insalubridade conforme indicação prevista na NR 15 
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Caracterizam Insalubridade de grau máximo 40% conforme estabele
tempo de exposição permanente com esgoto (
Caracterizam Insalubridade de grau 
inspeção no local de trabalho onde que os locais de trabalho são alagados
(galerias e tanques). 
NOTA NR 15.3: 
No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado o de grau 
mais elevado. INSALUBRIDADE DE GRAU MÁXIMO 40%
NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA: 
Concluímos que na função relacionada acima, de acordo com resultados encontrados, após 
inspeção nos locais de trabalho dos colaboradores, os mesmos se expõem a agentes ambientais 
insalubres, conforme Anexo IV do RPS (Regulamento da Previdência Social), do 
e Decreto 4.882/03. ESSE TIPO DE EXPOSIÇÃO É CONTEMPLADO COMO PREJUDICIAL À SAÚDE 
DO TRABALHADOR. 
OBSERVAÇÕES: Medidas de segurança adotadas para acessar locais de exposições aos agentes:
Agente Biológico: EPI Recomendado: Bota de PVC, 
proteção PFF2 - VO, Óculos de proteção
Não Especificado (Umidade):Luv
NOTA: 
A Eliminação ou Neutralização da insalubridade deverá ocorrer, com a adoção de medidas de 
ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância, quando 
precedendo de utilização de equipamentos de proteção individuais EPI e equipa
proteção coletiva EPC e os devidos métodos de controle determinado pela norma do ministério 
do trabalho. 
CONCLUSÃO: 
É de fundamental importância ressaltar que a eliminação ou neutralização da insalubridade 
somente ficará caracterizada através 
que comprove a inexistência de risco do trabalhador.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SANTA TERESA SAUDE EIRELI - ME 

Rua Travessa Padre Marcelino, 68, Ed Bissoli, Centro, SANTA TERESA 
Telefone: (27) 3259-3129 E-mail: contato@saudest.com.br 

Caracterizam Insalubridade de grau máximo 40% conforme estabelece na NR15 Anexo 14, por 
ão permanente com esgoto (galerias e tanques). 

Caracterizam Insalubridade de grau médio20% conforme estabelece na NR15 Anexo 1
inspeção no local de trabalho onde que os locais de trabalho são alagados

caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado o de grau 
INSALUBRIDADE DE GRAU MÁXIMO 40%. 

Concluímos que na função relacionada acima, de acordo com resultados encontrados, após 
inspeção nos locais de trabalho dos colaboradores, os mesmos se expõem a agentes ambientais 
insalubres, conforme Anexo IV do RPS (Regulamento da Previdência Social), do 

ESSE TIPO DE EXPOSIÇÃO É CONTEMPLADO COMO PREJUDICIAL À SAÚDE 

Medidas de segurança adotadas para acessar locais de exposições aos agentes:
EPI Recomendado: Bota de PVC, Luva nitrílica cano longo e curto, Máscara

culos de proteção. 
Luva nitrílica cano longo, Macacão impermeável

Eliminação ou Neutralização da insalubridade deverá ocorrer, com a adoção de medidas de 
ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância, quando 

equipamentos de proteção individuais EPI e equipa
proteção coletiva EPC e os devidos métodos de controle determinado pela norma do ministério 

É de fundamental importância ressaltar que a eliminação ou neutralização da insalubridade 
somente ficará caracterizada através da avaliação pericial (Laudo Técnico) por órgão competente, 
que comprove a inexistência de risco do trabalhador. 
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ce na NR15 Anexo 14, por 

0% conforme estabelece na NR15 Anexo 10, por 
inspeção no local de trabalho onde que os locais de trabalho são alagados como esgoto 

caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado o de grau 

Concluímos que na função relacionada acima, de acordo com resultados encontrados, após 
inspeção nos locais de trabalho dos colaboradores, os mesmos se expõem a agentes ambientais 
insalubres, conforme Anexo IV do RPS (Regulamento da Previdência Social), do Decreto 3.048/99 

ESSE TIPO DE EXPOSIÇÃO É CONTEMPLADO COMO PREJUDICIAL À SAÚDE 

Medidas de segurança adotadas para acessar locais de exposições aos agentes: 
longo e curto, Máscara de 

Macacão impermeável. 

Eliminação ou Neutralização da insalubridade deverá ocorrer, com a adoção de medidas de 
ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância, quando 

equipamentos de proteção individuais EPI e equipamentos de 
proteção coletiva EPC e os devidos métodos de controle determinado pela norma do ministério 

É de fundamental importância ressaltar que a eliminação ou neutralização da insalubridade 
da avaliação pericial (Laudo Técnico) por órgão competente, 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
CNPJ: 00.956.081/0001

CARGO: Operador de Estação de Tratamento de 
Água / Operador de Pequenos Sistemas 

N° GHE: 04 

Operador de Estação de Tratamento de
Executar serviços destinados a promover a operação e manutenção das estações de tratamento e 
de recalque dos sistemas de água; preparar soluções e dosagens de produtos químicos, realizar as 
análises físico químicas; controlar a entrada de água, abrindo vál
motores elétricos para abastecer os reservatórios; acionar os agitadores, manipulando os 
mecanismos de comando para misturar os integrantes, separar as impurezas deixando
sedimentar o fundo do reservatório e fazendo a água
assegurar o correto tratamento, bombear a água, acionando os registros lendo as marcações dos 
contadores do quadro de controle, para determinar o consumo de água e outros fatores; 
promover e/ ou fazer coleta de amos
a análise de água dentro dos perímetros pré
tratada distribuída à População; ligar, desligar bombas motores e equipamentos; fazer o controle 
dos registros de distribuição de água a população; proceder a lavagem das unidades de filtração, 
decantação e floculação; preencher os relatórios diários da ETA, realizar tarefas que permitam a 
segurança contra riscos de acidentes no local de trabalho; levar a c
anormalidades ocorridas no seu turno de trabalho; cumprir e fazer cumprir as normas de higiene 
e segurança do trabalho; zelar pela limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e equipamentos 
utilizados no local de trabalho; executar 
superior imediato.   

Operador de Pequenos Sistemas 
Operar as instalações de reservatórios de tratamento de Água dirigindo seu fluxo misturando
substâncias químicas, filtrando
industrial; controlar a entrada de área abrindo válvulas, regulando e acionando motores elétricos 
e bombas para abastecer os reservatórios; efetuar o tratamento de água adicionando
quantidade e/ou dosagens determinadas de produtos químicos apropriados, para desodorizá
bem como, torná-la adequada aos usos domésticos e industriais; realizar sob supervisão a análise 
da água bruta dentro dos períodos pré
qualidade da água a ser distribuída a população; acionar o Bombeamento da água tratada 
acionando os registros a válvulas para introduzi
distribuição; controlar o funcionamento das instalações lendo as marcações dos co
indicadores do quadro de controle, para determinar o controle de água e outros fatores; fazer 
controle da vazão da água tratada distribuída a população; ligar e desligar bombas motores e 
equipamentos; fazer o controle dos registros de distribuiç
diária das bombas; fazer a lavagem e/ou limpeza de filtros de decantadores e outros; promover e 
/ou efetuar a manutenção e consertos das bombas, motores, equipamentos e outros aparelhos 
para conservá-los em perfeito estado de funcionamento; promover periodicamente a vistoria dos 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 
00.956.081/0001-06 

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS DE TRABALHO 

tação de Tratamento de  
Operador de Pequenos Sistemas – ETA 

SETOR:Estação de Tratamento de Água
Centro / Limoeiro d

 GFIP: 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Operador de Estação de Tratamento de Água 
Executar serviços destinados a promover a operação e manutenção das estações de tratamento e 
de recalque dos sistemas de água; preparar soluções e dosagens de produtos químicos, realizar as 
análises físico químicas; controlar a entrada de água, abrindo válvulas, regulando e acionado os 
motores elétricos para abastecer os reservatórios; acionar os agitadores, manipulando os 
mecanismos de comando para misturar os integrantes, separar as impurezas deixando
sedimentar o fundo do reservatório e fazendo a água circular pelas instalações da ETA, para 
assegurar o correto tratamento, bombear a água, acionando os registros lendo as marcações dos 
contadores do quadro de controle, para determinar o consumo de água e outros fatores; 
promover e/ ou fazer coleta de amostras de água para exames em laboratório; realizar supervisão 
a análise de água dentro dos perímetros pré-determinados; fazer o controle da vazão de água 
tratada distribuída à População; ligar, desligar bombas motores e equipamentos; fazer o controle 

gistros de distribuição de água a população; proceder a lavagem das unidades de filtração, 
decantação e floculação; preencher os relatórios diários da ETA, realizar tarefas que permitam a 
segurança contra riscos de acidentes no local de trabalho; levar a conhecimento imediato as 
anormalidades ocorridas no seu turno de trabalho; cumprir e fazer cumprir as normas de higiene 
e segurança do trabalho; zelar pela limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e equipamentos 
utilizados no local de trabalho; executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo 

Operador de Pequenos Sistemas – ETA 
Operar as instalações de reservatórios de tratamento de Água dirigindo seu fluxo misturando
substâncias químicas, filtrando-a para purificá-la e torná-la adequada ao uso doméstico e 
industrial; controlar a entrada de área abrindo válvulas, regulando e acionando motores elétricos 
e bombas para abastecer os reservatórios; efetuar o tratamento de água adicionando

terminadas de produtos químicos apropriados, para desodorizá
la adequada aos usos domésticos e industriais; realizar sob supervisão a análise 

da água bruta dentro dos períodos pré-determinados; realizar sob supervisão a análise da 
dade da água a ser distribuída a população; acionar o Bombeamento da água tratada 

acionando os registros a válvulas para introduzi-la nas tubulações principais e permitir sua 
distribuição; controlar o funcionamento das instalações lendo as marcações dos co
indicadores do quadro de controle, para determinar o controle de água e outros fatores; fazer 
controle da vazão da água tratada distribuída a população; ligar e desligar bombas motores e 
equipamentos; fazer o controle dos registros de distribuição de água a população; fazer a leitura 
diária das bombas; fazer a lavagem e/ou limpeza de filtros de decantadores e outros; promover e 
/ou efetuar a manutenção e consertos das bombas, motores, equipamentos e outros aparelhos 

estado de funcionamento; promover periodicamente a vistoria dos 
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LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS DE TRABALHO – LTCAT 

Estação de Tratamento de Água – 
Limoeiro do Caravágio 

GFIP: 04 

Executar serviços destinados a promover a operação e manutenção das estações de tratamento e 
de recalque dos sistemas de água; preparar soluções e dosagens de produtos químicos, realizar as 

vulas, regulando e acionado os 
motores elétricos para abastecer os reservatórios; acionar os agitadores, manipulando os 
mecanismos de comando para misturar os integrantes, separar as impurezas deixando-as 

circular pelas instalações da ETA, para 
assegurar o correto tratamento, bombear a água, acionando os registros lendo as marcações dos 
contadores do quadro de controle, para determinar o consumo de água e outros fatores; 

tras de água para exames em laboratório; realizar supervisão 
determinados; fazer o controle da vazão de água 

tratada distribuída à População; ligar, desligar bombas motores e equipamentos; fazer o controle 
gistros de distribuição de água a população; proceder a lavagem das unidades de filtração, 

decantação e floculação; preencher os relatórios diários da ETA, realizar tarefas que permitam a 
onhecimento imediato as 

anormalidades ocorridas no seu turno de trabalho; cumprir e fazer cumprir as normas de higiene 
e segurança do trabalho; zelar pela limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e equipamentos 

outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo 

Operar as instalações de reservatórios de tratamento de Água dirigindo seu fluxo misturando-lhe 
la adequada ao uso doméstico e 

industrial; controlar a entrada de área abrindo válvulas, regulando e acionando motores elétricos 
e bombas para abastecer os reservatórios; efetuar o tratamento de água adicionando-lhe 

terminadas de produtos químicos apropriados, para desodorizá-la, 
la adequada aos usos domésticos e industriais; realizar sob supervisão a análise 

determinados; realizar sob supervisão a análise da 
dade da água a ser distribuída a população; acionar o Bombeamento da água tratada 

la nas tubulações principais e permitir sua 
distribuição; controlar o funcionamento das instalações lendo as marcações dos contadores e 
indicadores do quadro de controle, para determinar o controle de água e outros fatores; fazer 
controle da vazão da água tratada distribuída a população; ligar e desligar bombas motores e 

ão de água a população; fazer a leitura 
diária das bombas; fazer a lavagem e/ou limpeza de filtros de decantadores e outros; promover e 
/ou efetuar a manutenção e consertos das bombas, motores, equipamentos e outros aparelhos 

estado de funcionamento; promover periodicamente a vistoria dos 
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sistemas elétricos e mecânicos da ETA; promover e/ ou fazer o corte de fornecimento água aos 
usuários; promover e/ou efetuar o conserto e a manutenção da rede de abastecimento de água;  
prestar informações a seus superiores, sobre assunto relacionado à sua área de trabalho; elaborar 
relatórios das atividades desenvolvidas na ETA; cumprir as normas de higiene e segurança do 
trabalho; zelar pela limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e equip
no local de trabalho; executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior 
imediato. 
RISCOS DE EXPOSIÇÃO: Foram identificados nas funções acima detalhadas os riscos:

RISCOS FÍSICOS: Ausência de fator de riscos;
RISCOS QUÍMICOS:Cloro, flúor, spandis, 
PA obu 1789 neon PF, fluossilicato de sódio
ácido cítrico, reagente DPD em pó (kit cloro livre)
e 07 neon; 
RISCOS BIOLÓGICOS:Microrganismos (bactérias, parasitas);
NÃO ESPECIFICADO: Umidade. 
Havendo, portanto, exposição a agentes insalubres.
CONCLUSÃO: NA ÁREA TRABALHISTA
Concluímos que para as funções relacionadas acima há exposição dos trabalhadores a agentes 
insalubres, descrito pela NR 15 Anexo 14 sendo as atividades 
INSALUBRES. 
A classificação do agente biológico, individual é moderada para trabalhador e com 
probabilidade de disseminação para a coletividade, porém podem causar doenças ao ser humano, 
causando dermatoses ocupacionais, sendo insalubridade conforme indicação prevista na NR 15 
Anexo 14,Caracterizada como Insalubre de Grau Médio 20% conforme e
Anexo 14. 
Caracterizam Insalubridade de grau 
inspeção no local de trabalho onde que os locais de trabalho são alagados como a limpeza 
dostanques receptores de água bruta
NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA: 
Concluímos que nas funções relacionadas acima, de acordo com resultados encontrados, após 
inspeção nos locais de trabalho dos colaboradores, os mesmos se expõem a agentes ambientais 
insalubres, conforme Anexo IV do RPS (Regulamento da Previdênc
e Decreto 4.882/03. ESSE TIPO DE EXPOSIÇÃO É CONTEMPLADO COMO PREJUDICIAL À SAÚDE 
DO TRABALHADOR. 
OBSERVAÇÕES: Medidas de segurança adotadas para acessar locais de exposições aos agentes:
Agente Biológico: EPI Recomendado: 
Luva de procedimento, Óculos de proteção
Agente Químico: Máscara de proteção respiratória com filtro contra névoas e vapores, 
Vestimenta de segurança.       
Não Especificado (Umidade):Luv
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO QUÍMICA:
Conforme relatório de análise química 
evidencia que o nível de detecção do agente apurado está abaixo do limite de tolerância 
conforme NR15 Anexo 11, e laudo emitido por empresa devidamente qualificada para avaliações, 
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sistemas elétricos e mecânicos da ETA; promover e/ ou fazer o corte de fornecimento água aos 
usuários; promover e/ou efetuar o conserto e a manutenção da rede de abastecimento de água;  

r informações a seus superiores, sobre assunto relacionado à sua área de trabalho; elaborar 
relatórios das atividades desenvolvidas na ETA; cumprir as normas de higiene e segurança do 
trabalho; zelar pela limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e equip
no local de trabalho; executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior 

Foram identificados nas funções acima detalhadas os riscos:

Ausência de fator de riscos; 
Cloro, flúor, spandis, produtos domissanitários, sulfato, flúor,

fluossilicato de sódio, sulfato de alumínio granulado
reagente DPD em pó (kit cloro livre), cloreto sódio (sal gosso), 

ganismos (bactérias, parasitas); 
 

Havendo, portanto, exposição a agentes insalubres. 
NA ÁREA TRABALHISTA 

que para as funções relacionadas acima há exposição dos trabalhadores a agentes 
insalubres, descrito pela NR 15 Anexo 14 sendo as atividades CARACTERIZADAS COMO 

classificação do agente biológico, individual é moderada para trabalhador e com 
probabilidade de disseminação para a coletividade, porém podem causar doenças ao ser humano, 
causando dermatoses ocupacionais, sendo insalubridade conforme indicação prevista na NR 15 

Caracterizada como Insalubre de Grau Médio 20% conforme e

Caracterizam Insalubridade de grau médio20% conforme estabelece na NR15 Anexo 1
inspeção no local de trabalho onde que os locais de trabalho são alagados como a limpeza 

tanques receptores de água bruta. 

Concluímos que nas funções relacionadas acima, de acordo com resultados encontrados, após 
inspeção nos locais de trabalho dos colaboradores, os mesmos se expõem a agentes ambientais 
insalubres, conforme Anexo IV do RPS (Regulamento da Previdência Social), do Decreto 3.048/99 

ESSE TIPO DE EXPOSIÇÃO É CONTEMPLADO COMO PREJUDICIAL À SAÚDE 

Medidas de segurança adotadas para acessar locais de exposições aos agentes:
EPI Recomendado: Bota de PVC, Calçado de segurança, Luva nitrílica ou PVC, 

culos de proteção. 
Máscara de proteção respiratória com filtro contra névoas e vapores, 

Luva nitrílica cano longo, Macacão impermeável
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO QUÍMICA: 
Conforme relatório de análise química do agente avaliado CLORO e HIDRÓXIDO DE SÓDIO
evidencia que o nível de detecção do agente apurado está abaixo do limite de tolerância 
conforme NR15 Anexo 11, e laudo emitido por empresa devidamente qualificada para avaliações, 
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sistemas elétricos e mecânicos da ETA; promover e/ ou fazer o corte de fornecimento água aos 
usuários; promover e/ou efetuar o conserto e a manutenção da rede de abastecimento de água;  

r informações a seus superiores, sobre assunto relacionado à sua área de trabalho; elaborar 
relatórios das atividades desenvolvidas na ETA; cumprir as normas de higiene e segurança do 
trabalho; zelar pela limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e equipamentos de utilização 
no local de trabalho; executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior 

Foram identificados nas funções acima detalhadas os riscos: 

produtos domissanitários, sulfato, flúor,ácido clorídrico 
sulfato de alumínio granulado, hipoclorito de sódio, 

, solução tampão PH 04 

que para as funções relacionadas acima há exposição dos trabalhadores a agentes 
CARACTERIZADAS COMO 

classificação do agente biológico, individual é moderada para trabalhador e com baixa 
probabilidade de disseminação para a coletividade, porém podem causar doenças ao ser humano, 
causando dermatoses ocupacionais, sendo insalubridade conforme indicação prevista na NR 15 

Caracterizada como Insalubre de Grau Médio 20% conforme estabelecido na NR15 

0% conforme estabelece na NR15 Anexo 10, por 
inspeção no local de trabalho onde que os locais de trabalho são alagados como a limpeza 

Concluímos que nas funções relacionadas acima, de acordo com resultados encontrados, após 
inspeção nos locais de trabalho dos colaboradores, os mesmos se expõem a agentes ambientais 

ia Social), do Decreto 3.048/99 
ESSE TIPO DE EXPOSIÇÃO É CONTEMPLADO COMO PREJUDICIAL À SAÚDE 

Medidas de segurança adotadas para acessar locais de exposições aos agentes: 
Bota de PVC, Calçado de segurança, Luva nitrílica ou PVC, 

Máscara de proteção respiratória com filtro contra névoas e vapores, 

Macacão impermeável. 

HIDRÓXIDO DE SÓDIO, 
evidencia que o nível de detecção do agente apurado está abaixo do limite de tolerância 
conforme NR15 Anexo 11, e laudo emitido por empresa devidamente qualificada para avaliações, 
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portanto a atividade que possui exposição ao agente citado no relatório n
do adicional insalubre. 
NOTA: 
A Eliminação ou Neutralização da insalubridade deverá ocorrer, com a adoção de medidas de 
ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância, quando 
precedendo de utilização de equipamentos de proteção individuais EPI e equipa
proteção coletiva EPC e os devidos métodos de controle determinado pela norma do ministério 
do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SANTA TERESA SAUDE EIRELI - ME 

Rua Travessa Padre Marcelino, 68, Ed Bissoli, Centro, SANTA TERESA 
Telefone: (27) 3259-3129 E-mail: contato@saudest.com.br 

portanto a atividade que possui exposição ao agente citado no relatório não faz jus de percepção 

Eliminação ou Neutralização da insalubridade deverá ocorrer, com a adoção de medidas de 
ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância, quando 

equipamentos de proteção individuais EPI e equipa
proteção coletiva EPC e os devidos métodos de controle determinado pela norma do ministério 
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ão faz jus de percepção 

Eliminação ou Neutralização da insalubridade deverá ocorrer, com a adoção de medidas de 
ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância, quando 

equipamentos de proteção individuais EPI e equipamentos de 
proteção coletiva EPC e os devidos métodos de controle determinado pela norma do ministério 
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PERICULOSIDADE NR16 ANEXO 4

ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM ENERGIA ELÉTRICA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
CNPJ: 00.956.081/0001

CARGO: Operador de Estação de Tratamento de 
Esgoto / Artífice Especializado / Artífice de Obras e 

Serviços Públicos
N° GHE: 05 

Operador de Estação de Tratamento de Esgoto
Executar os serviços referentes ao sistema de coleta, adução, tratamento e destino final dos 
efluentes tratados; executar sob supervisão coleta, adução, tratamento e
efluentes; executar sob supervisão as atividades de tratamento de esgoto e lançamentos de 
efluentes; executar o tratamento de esgoto, adicionando
determinadas de produtos químicos apropriados ou usando técnic
da água e torná-las em condições de devolvê
efluentes para serem pesquisados em laboratório, objetivando o monitoramento do sistema; 
realizar sob supervisão a análise de qualidade de á
efluentes acionando os equipamentos apropriados; executar os serviços de ligamento e 
desligamento de bombas, motores, equipamentos e outros aparelhos; executar os serviços de 
leitura diária das bombas; promover e
motores, equipamentos e outros aparelhos para conservá
funcionamento; cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; zelar pela 
limpeza, conservação e guarda
tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.

Executar serviços de instalações de circuitos, seguindo plantas, esquemas e croquis; montar ou 
consertar circuitos elétricos, amperímetros, voltímetros, reatores, relés, resistências, 
compressores e outros; instalar ou consertar sistema de rede elétrica em aparelhos, motores e 
equipamentos de operação do SAAE; localizar e identificar defeitos em aparelhos, má
motores e equipamentos de operação do SAAE; consertar e conservar os aparelhos e 
equipamentos de produção do SAAE; montar, consertar ou colocar em funcionamento os 
aparelhos, máquinas e equipamentos de elevação e sucção de água e esgoto; instalar e
perfuratrizes; efetuar Realizar a manutenção preventiva das instalações elétricas das 
dependências do SAAE; realizar a manutenção preventiva dos aparelhos, máquinas e 
equipamentos de operação; cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; z
limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e equipamentos utilizados e do local de trabalho; 
executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.

Artífice de Obras e Serviços Públicos
Verificar as características das obras, examinando a planta e especificações; Trabalhar com 
qualquer tipo de massa a base de cal, cimento, barro, areia e água dosando as quantidades de 
forma adequada; Executar, por instruções, desenhos ou croquis, serviços
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PERICULOSIDADE NR16 ANEXO 4 

ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM ENERGIA ELÉTRICA 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 
00.956.081/0001-06 

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS DE TRABALHO 

perador de Estação de Tratamento de 
/ Artífice de Obras e 

Serviços Públicos 

SETOR: Estação de Tratamento de Esgoto
Campo 

 GFIP: 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Operador de Estação de Tratamento de Esgoto 
Executar os serviços referentes ao sistema de coleta, adução, tratamento e destino final dos 
efluentes tratados; executar sob supervisão coleta, adução, tratamento e
efluentes; executar sob supervisão as atividades de tratamento de esgoto e lançamentos de 
efluentes; executar o tratamento de esgoto, adicionando-lhe quantidade e/ou dosagens 
determinadas de produtos químicos apropriados ou usando técnicas adequadas para purificação 

las em condições de devolvê-las ao meio ambiente; recolher amostra de 
efluentes para serem pesquisados em laboratório, objetivando o monitoramento do sistema; 
realizar sob supervisão a análise de qualidade de água; executar os serviços de bombeamento de 
efluentes acionando os equipamentos apropriados; executar os serviços de ligamento e 
desligamento de bombas, motores, equipamentos e outros aparelhos; executar os serviços de 
leitura diária das bombas; promover e/ ou efetuar a manutenção e consertos das bombas, 
motores, equipamentos e outros aparelhos para conservá-los em perfeito estado de 
funcionamento; cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; zelar pela 
limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e equipamentos de trabalho; executar outras 
tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 

Artífice Especializado 
Executar serviços de instalações de circuitos, seguindo plantas, esquemas e croquis; montar ou 

circuitos elétricos, amperímetros, voltímetros, reatores, relés, resistências, 
compressores e outros; instalar ou consertar sistema de rede elétrica em aparelhos, motores e 
equipamentos de operação do SAAE; localizar e identificar defeitos em aparelhos, má
motores e equipamentos de operação do SAAE; consertar e conservar os aparelhos e 
equipamentos de produção do SAAE; montar, consertar ou colocar em funcionamento os 
aparelhos, máquinas e equipamentos de elevação e sucção de água e esgoto; instalar e
perfuratrizes; efetuar Realizar a manutenção preventiva das instalações elétricas das 
dependências do SAAE; realizar a manutenção preventiva dos aparelhos, máquinas e 
equipamentos de operação; cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; z
limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e equipamentos utilizados e do local de trabalho; 
executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.

Artífice de Obras e Serviços Públicos 
Verificar as características das obras, examinando a planta e especificações; Trabalhar com 
qualquer tipo de massa a base de cal, cimento, barro, areia e água dosando as quantidades de 
forma adequada; Executar, por instruções, desenhos ou croquis, serviços
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LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS DE TRABALHO – LTCAT 

Estação de Tratamento de Esgoto / 

GFIP: 04 

Executar os serviços referentes ao sistema de coleta, adução, tratamento e destino final dos 
efluentes tratados; executar sob supervisão coleta, adução, tratamento e destino final dos 
efluentes; executar sob supervisão as atividades de tratamento de esgoto e lançamentos de 

lhe quantidade e/ou dosagens 
as adequadas para purificação 

las ao meio ambiente; recolher amostra de 
efluentes para serem pesquisados em laboratório, objetivando o monitoramento do sistema; 

gua; executar os serviços de bombeamento de 
efluentes acionando os equipamentos apropriados; executar os serviços de ligamento e 
desligamento de bombas, motores, equipamentos e outros aparelhos; executar os serviços de 

/ ou efetuar a manutenção e consertos das bombas, 
los em perfeito estado de 

funcionamento; cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; zelar pela 
dos aparelhos e equipamentos de trabalho; executar outras 

Executar serviços de instalações de circuitos, seguindo plantas, esquemas e croquis; montar ou 
circuitos elétricos, amperímetros, voltímetros, reatores, relés, resistências, 

compressores e outros; instalar ou consertar sistema de rede elétrica em aparelhos, motores e 
equipamentos de operação do SAAE; localizar e identificar defeitos em aparelhos, máquinas, 
motores e equipamentos de operação do SAAE; consertar e conservar os aparelhos e 
equipamentos de produção do SAAE; montar, consertar ou colocar em funcionamento os 
aparelhos, máquinas e equipamentos de elevação e sucção de água e esgoto; instalar e operar 
perfuratrizes; efetuar Realizar a manutenção preventiva das instalações elétricas das 
dependências do SAAE; realizar a manutenção preventiva dos aparelhos, máquinas e 
equipamentos de operação; cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; zelar pela 
limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e equipamentos utilizados e do local de trabalho; 
executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 

Verificar as características das obras, examinando a planta e especificações; Trabalhar com 
qualquer tipo de massa a base de cal, cimento, barro, areia e água dosando as quantidades de 
forma adequada; Executar, por instruções, desenhos ou croquis, serviços de construção e 
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reconstrução de prédios, pontes, muros, calçadas e outras estruturas semelhantes; Realizar 
trabalhos e manutenção corretiva de prédios, calçadas, muros e outras estruturas assemelhadas; 
Construir poços de reservatórios de água; Construir c
construção de alicerce e levantamento de paredes; Emboçar e rebocar as estruturas construídas; 
Assentar e fazer restauração de tijolos, ladrilhos, azulejos, cerâmicas, mosaicos, tacos, manilhas, 
pedras, mármores, pias, vasos sanitários e outros; Dar acabamento a obra, preenchendo as 
junções com argamassa, cimento e outros; Executar serviços de instalação e consertos de 
encanamentos de água, rede de esgoto, aparelhos sanitários e outros; Operar instrumentos de 
medição, peso, prumo, nível e outros; Construir caixa d’água e séptica, esgotos e tanques; 
Executar serviços de pinturas em paredes, portas, portões, móveis e outras; Cumprir a norma de 
higiene e segurança do trabalho; 
equipamentos utilizados e do local de trabalho; executar outras tarefas correlatas que lhe forem 
atribuídas pelo superior imediato
RISCO: Periculosidade 

Atividade Típica do Cargo que caracteriza Periculosidade conforme NR16 Anexo 4 letra C
Que realizam atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos energizados em 
baixa tensão no sistema elétrico de consumo 
seus subitens da NR10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletri
CONCLUSÃO: 

Declarada as prorrogativas citadas acima, o exercício do trabalho acima citado assegura ao 
trabalhador a percepção de adicional de 30% sobre o salário
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reconstrução de prédios, pontes, muros, calçadas e outras estruturas semelhantes; Realizar 
trabalhos e manutenção corretiva de prédios, calçadas, muros e outras estruturas assemelhadas; 
Construir poços de reservatórios de água; Construir caixas de esgoto; Executar serviços de 
construção de alicerce e levantamento de paredes; Emboçar e rebocar as estruturas construídas; 
Assentar e fazer restauração de tijolos, ladrilhos, azulejos, cerâmicas, mosaicos, tacos, manilhas, 

vasos sanitários e outros; Dar acabamento a obra, preenchendo as 
junções com argamassa, cimento e outros; Executar serviços de instalação e consertos de 
encanamentos de água, rede de esgoto, aparelhos sanitários e outros; Operar instrumentos de 

eso, prumo, nível e outros; Construir caixa d’água e séptica, esgotos e tanques; 
Executar serviços de pinturas em paredes, portas, portões, móveis e outras; Cumprir a norma de 
higiene e segurança do trabalho; zelar pela limpeza, conservação e guarda dos ap
equipamentos utilizados e do local de trabalho; executar outras tarefas correlatas que lhe forem 
atribuídas pelo superior imediato. 

Atividade Típica do Cargo que caracteriza Periculosidade conforme NR16 Anexo 4 letra C
realizam atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos energizados em 

baixa tensão no sistema elétrico de consumo - SEC, no caso de descumprimento do item 10.2.8 e 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

prorrogativas citadas acima, o exercício do trabalho acima citado assegura ao 
a percepção de adicional de 30% sobre o salário. 
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reconstrução de prédios, pontes, muros, calçadas e outras estruturas semelhantes; Realizar 
trabalhos e manutenção corretiva de prédios, calçadas, muros e outras estruturas assemelhadas; 

aixas de esgoto; Executar serviços de 
construção de alicerce e levantamento de paredes; Emboçar e rebocar as estruturas construídas; 
Assentar e fazer restauração de tijolos, ladrilhos, azulejos, cerâmicas, mosaicos, tacos, manilhas, 

vasos sanitários e outros; Dar acabamento a obra, preenchendo as 
junções com argamassa, cimento e outros; Executar serviços de instalação e consertos de 
encanamentos de água, rede de esgoto, aparelhos sanitários e outros; Operar instrumentos de 

eso, prumo, nível e outros; Construir caixa d’água e séptica, esgotos e tanques; 
Executar serviços de pinturas em paredes, portas, portões, móveis e outras; Cumprir a norma de 

zelar pela limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e 
equipamentos utilizados e do local de trabalho; executar outras tarefas correlatas que lhe forem 

Atividade Típica do Cargo que caracteriza Periculosidade conforme NR16 Anexo 4 letra C 
realizam atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos energizados em 

SEC, no caso de descumprimento do item 10.2.8 e 
ade. 

prorrogativas citadas acima, o exercício do trabalho acima citado assegura ao 
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PERICULOSIDADE NR16 ANEXO 

ATIVIDADES PERIGOSAS EM MOTOCICLETA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
CNPJ: 00.956.081/0001

CARGO: Bombeiro Hidráulico

N° GHE: 06 

Estudar o trabalho a ser executado, analisando desenhos, esquemas, especificações e outras 
informações para programar o roteiro de operações; montar, instalar, conservar e reparar os 
sistema de tubulação de material metálico e não metálico de alta ou baixa
corte, rosqueamento, curvatura e união dos tubos utilizando
apropriados, para formar a linha de canalização; posicionar os aparelhos e equipamentos 
apropriados para confeccionar a linha de condução do fluido e
vedar tubo, com auxílio de furadeira, esmeril, maçarico e outros dispositivos mecânicos, trabalhos 
de instalações e consertos de encanamento de redes de água e esgoto, caixa d´água, aparelhos 
sanitários, chuveiros, válvulas 
registros e outros acessórios de canalização, fazendo as conexões necessárias, para completar a 
instalação do sistema; manter em bom estado as instalações hidráulicas, substituído ou 
reparando as partes componentes, tais como, tubulações, válvulas, junções, aparelhos, 
revestimentos isolantes e outros; fazer ligações de bombas e reservatórios de água; fazer 
manutenção das redes de água e esgoto; promover a limpeza em condutores de água e da rede 
de esgoto. Cumprir as normas de segurança do trabalho; zelar pela limpeza, conservação e guarda 
dos equipamentos utilizados no local de trabalho; executar outras tarefas correlatas que lhe 
forem atribuídas pelo superior imediato. Hoje 
delas ao consumidor. 
RISCO: Periculosidade 

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

Declarada as prorrogativas citadas acima, o exercício do trabalho acima citado assegura ao 
trabalhador a percepção de adicional de 30% sobre o salário.
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PERICULOSIDADE NR16 ANEXO 5 

ATIVIDADES PERIGOSAS EM MOTOCICLETA 

AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 
00.956.081/0001-06 

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS DE TRABALHO 

Bombeiro Hidráulico SETOR: Leitura e Entrega da conta ao
consumidor 

 GFIP: 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Estudar o trabalho a ser executado, analisando desenhos, esquemas, especificações e outras 
informações para programar o roteiro de operações; montar, instalar, conservar e reparar os 
sistema de tubulação de material metálico e não metálico de alta ou baixa
corte, rosqueamento, curvatura e união dos tubos utilizando-se aparelhos e equipamentos 
apropriados, para formar a linha de canalização; posicionar os aparelhos e equipamentos 
apropriados para confeccionar a linha de condução do fluido e outras ligações; marcar, unir e 
vedar tubo, com auxílio de furadeira, esmeril, maçarico e outros dispositivos mecânicos, trabalhos 
de instalações e consertos de encanamento de redes de água e esgoto, caixa d´água, aparelhos 

 de pressão e outros; localizar e reparar vazamentos; instalar 
registros e outros acessórios de canalização, fazendo as conexões necessárias, para completar a 
instalação do sistema; manter em bom estado as instalações hidráulicas, substituído ou 

as partes componentes, tais como, tubulações, válvulas, junções, aparelhos, 
revestimentos isolantes e outros; fazer ligações de bombas e reservatórios de água; fazer 
manutenção das redes de água e esgoto; promover a limpeza em condutores de água e da rede 
de esgoto. Cumprir as normas de segurança do trabalho; zelar pela limpeza, conservação e guarda 
dos equipamentos utilizados no local de trabalho; executar outras tarefas correlatas que lhe 
forem atribuídas pelo superior imediato. Hoje realiza a leitura das contas de água e faz a entrega 

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

prorrogativas citadas acima, o exercício do trabalho acima citado assegura ao 
a percepção de adicional de 30% sobre o salário. 
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LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS DE TRABALHO – LTCAT 

Leitura e Entrega da conta ao 

GFIP: 04 

Estudar o trabalho a ser executado, analisando desenhos, esquemas, especificações e outras 
informações para programar o roteiro de operações; montar, instalar, conservar e reparar os 
sistema de tubulação de material metálico e não metálico de alta ou baixa pressão; executar 

se aparelhos e equipamentos 
apropriados, para formar a linha de canalização; posicionar os aparelhos e equipamentos 

outras ligações; marcar, unir e 
vedar tubo, com auxílio de furadeira, esmeril, maçarico e outros dispositivos mecânicos, trabalhos 
de instalações e consertos de encanamento de redes de água e esgoto, caixa d´água, aparelhos 

de pressão e outros; localizar e reparar vazamentos; instalar 
registros e outros acessórios de canalização, fazendo as conexões necessárias, para completar a 
instalação do sistema; manter em bom estado as instalações hidráulicas, substituído ou 

as partes componentes, tais como, tubulações, válvulas, junções, aparelhos, 
revestimentos isolantes e outros; fazer ligações de bombas e reservatórios de água; fazer 
manutenção das redes de água e esgoto; promover a limpeza em condutores de água e da rede 
de esgoto. Cumprir as normas de segurança do trabalho; zelar pela limpeza, conservação e guarda 
dos equipamentos utilizados no local de trabalho; executar outras tarefas correlatas que lhe 

s de água e faz a entrega 

1. As atividades laborais com utilização de motocicleta ou motoneta no deslocamento de 

prorrogativas citadas acima, o exercício do trabalho acima citado assegura ao 
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RESULTADOS DAS ANÁLISE

DOS EQUIPAMEN

COM PADRÕES ACREDITADOS A RBC
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ANÁLISES DE QUÍMICA E CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÕES

ENTOS/CALIBRADORES UTILIZADOS NAS AVALIAÇÕES

COM PADRÕES ACREDITADOS A RBC-INMETRO 

Itarana, 26

 

 
------------------------------------------------------------

Dr. Gregorio Rocha Venturim 
Médico do Trabalho 

CRM 10187-ES 

 

_______________________________________ 
RESPONSÁVEL DA EMPRESA 
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S DE QUÍMICA E CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÕES 

ALIAÇÕES, 

26 de Março de 2021 

 

------------------------------------------------------------ 

 


