
Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Paraná

PROJETO DE LEI N° 

OFICIO N° 033/2021-GAB, DE 22 DE JANEIRO DE 2021

SÚMULA: Desafeta de uso comum do povo e/ou especial as divas de terras

totalizando 1.320,00 m2 constituída das Areas 18/23 com 990,00 m2,

Area 17-A, corn 165,00 m2 e área 16-A, com 165,00 m2, todos da

subdivisão da Avenida Ouro, do Jardim são Francisco de Assis, neste

Município, e autoriza o Instituto de Desenvolvimento de Londrina —

CODEL a doar à empresa ACANTHICUS EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS LTDA., destinada à expansão das instalações das

empresas EURO IMPORT MOTOS COMÉRCIO DE

MOTOCICLETAS LTDA, CVK AUTO COMÉRCIO DE

VEÍCULOS E SUL IMPORT VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA

todas do mesmo Grupo Econômico, e dá outras providências.

Londrina, 22 de janeiro de 2021.

Marcelo BelinatI, Martins

PREFEITO DO MUNICÍPIO

Texto do projeto de lei em anexo.



Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Parana

PROJETO DE LEI N° 

SÚMULA: Desafeta de uso comum do povo e/ou especial as Areas de terras

totalizando 1.320.00 m2 constituída das Areas 18/23 corn 990,00 m2,

Area 17-A, com 165,00 m2 e Area 16-A, com 165,00 m2, todos da

subdivisão da Avenida Ouro, do Jardim são Francisco de Assis, neste

Município, e autoriza o Instituto de Desenvolvimento de Londrina —

CODEL a doar à empresa ACANTHICUS EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS LTDA., destinada à expansão das instalações das

empresas EURO IMPORT MOTOS COMÉRCIO DE

MOTOCICLETAS LIDA, CVK AUTO COMÉRCIO DE

VEÍCULOS E SUL IMPORT VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA

todas do mesmo Grupo Econômico, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA,

ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU,

PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A

SEGUINTE

LEI:

Art. 1.0 Fica desafetada de uso comum do povo e/ou especial a Area

de terras totalizando 1.320,00 m2 constituída da Area 18/23 corn 990,00 m2, da

Area 17-A com 165,00 m2 e da Area 16-A com 165,00 m2, todos da subdivisão da

Avenida Ouro, do Jardim São Francisco de Assis, neste Município, matriculas

sob n° 47.408, 47.407 e 47.406 respectivamente, todos do Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Londrina - 1.0 Oficio.
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Art. 2.° Fica o Instituto de Desenvolvimento de Londrina -

CODEL autorizado a doar à empresa ACANTHICUS EMPREENDIMENTOS

IMOBILIARIOS LTDA os imóveis descritos no artigo anterior desta Lei.

Art. 3.° As áreas descritas no art. 1.0 desta Lei, serão utilizadas

como estacionamento pelas empresas EURO IMPORT MOTOS COMÉRCIO

DE MOTOCICLETAS LTDA, CVK AUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E

SUL IMPORT VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA todas estas empresas do

mesmo Grupo Econômico da DONATÁRIA.

Art. 4.° Do instrumento público de doação deverão constar, entre

outras, cláusulas especiais, estabelecendo que:

I. os imóveis ficarão vinculados à. atividade da empresa e não poderão ser

alienados a terceiros, sem autorização do Município de Londrina, no prazo

previsto no artigo 36 da Lei n.° 5.669/93;

II. deverá manter no Município, no mínimo, 50 empregos diretos, que serão

mantidos pelas empresas EURO IMPORT MOTOS COMÉRCIO DE

MOTOCICLETAS LTDA, CVK AUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E

SUL IMPORT VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA do mesmo Grupo

Econômico da DONATÁRIA.

Art. 5.° Para cumprimento do disposto na Lei n° 9.284 de 18 de

dezembro de 2003, a DONATÁRIA deverá:

I. obedecer as normas de equilíbrio ambiental e as relativas à segurança e à

medicina do trabalho (artigo 3°, inciso II, da Lei n° 9.284/2003); e
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II. comprovar a destinação de empregos para pessoas portadoras de

deficiência, em percentual fixado em Lei, quando for o caso (artigo 3°,

inciso III, da Lei n° 9.284/2003).

Art. 6.° As empresas EURO IMPORT MOTOS COMÉRCIO DE

MOTOCICLETAS LTDA, CVK AUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SUL

IMPORT VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, do mesmo Grupo Econômico da

DONATÁRIA, ficarão obrigadas a comprovar a destinação de empregos para:

I. pessoas com mais de 40 anos de idade, nos termos do artigo 41-B, inciso I,

da Lei n° 5.669/1993;

II. menores aprendizes, nos termos do artigo 41-B, inciso II, da Lei n°

5.669/1993.

Art. 7° A fiscalização para controle das condições estabelecidas na

Lei n.° 5.669/93 e 9.284/2003, será realizada, periodicamente, pelo Instituto de

Desenvolvimento de Londrina — CODEL.

Art. 8° As despesas decorrentes da escrituração do imóvel a que

alude esta lei correrão às expensas da DONATÁRIA, incluído o Imposto de

Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos — ITCMD.

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei n° 6.879, de 22 de

novembro de 1996.
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JUSTIFICATIVA

Com o presente Projeto de Lei o Executivo pretende desafetar de

uso comum do povo e/ou especial a Area de terras totalizando 1.320,00 m2

constituída da área 18/23 com 990,00 m2, da Area 17-A com 165,00 m2 e da área

16-A com 165,00 m2, todos da subdivisão da Avenida Ouro, do Jardim são

Francisco de Assis, neste Município, matriculas sob n° 47.408, 47.407 e 47.406

respectivamente, todos do 1.0 Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de

Londrina, e efetuar a sua doação à empresa ACANTHICUS

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - "EUROIMPORT".

Beneficiária: ACANTHICUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

- "EUROIMPORT" empresa estabelecida na Rua do Rócio, 291 — 4.° andar, Vila

Olímpia/SP, é proprietária dos imóveis situados na cidade de Londrina, que tem

suas atividades de operação realizadas por outras empresas do mesmo GRUPO,

quais sejam: EURO IMPORT MOTOS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS

LTDA, CVK AUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SUL IMPORT

VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. Ressalta-se que as referidas empresas

pertencem ao mesmo Grupo Econômico e a ACANTHICUS é a empresa

proprietária dos imóveis que tem suas atividades de operação realizadas por estas

empresas.

Trata-se de faixas de terras com 11,00 metros de largura por 120,00

metros de comprimento, de dificil aproveitamento, sendo de maior utilidade para

ser incorporada aos lotes lindeiros possibilitando o aumento da área de

estacionamento, além de proporcionar uma saída dessas empresas para a rua dos

fundos (Avenida Ouro).

É um grupo multinacional norte-americano, corn sede em Houston

— Texas e operações nos Estados Unidos da América, Grã-Bretanha e Brasil.
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Fundado em 1995, abriram o capital na Bolsa de Nova York em 1997, sendo

atualmente o quarto maior grupo de concessionárias de veículos leves dos

Estados Unidos da América. No Brasil operam 7 marcas, sendo elas: HONDA,

BMW, BMW MOTOS, MINI COOPER, TOYOTA, LAND ROVER E

JAGUAR, com 20 concessionárias em 11 diferentes cidades nos estados de Sao

Paulo, Paraná e Santa Catarina. As concessionárias oferecem todos os produtos

das marcas que representam, como venda de veículos novos e usados, serviços

de manutenção, peps, funilaria e pinturas automotivas.

Projeto de Ocupação: As áreas descritas serão utilizadas como estacionamento

pelas empresas EURO IMPORT MOTOS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS

LTDA, CVK AUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SUL IMPORT

VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA todas do mesmo Grupo Econômico da

DONATÁRIA ACANTHICUS.

As empresas EURO IMPORT MOTOS COMÉRCIO DE

MOTOCICLETAS LTDA, CVK AUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SUL

IMPORT VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA do mesmo Grupo Econômico

comprometem-se a manter no local aproximadamente 50 empregos diretos. A

previsão de faturamento para o próximo ano pelas empresas do Grupo é de

aproximadamente R$ 123.400.000,00 (cento e vinte e três milhões de reais) e a

arrecadação de tributos (ISSQN) de R$ 64.663,45 (sessenta e quatro mil,

seiscentos e sessenta e três reais e quarenta a cinco centavos).

Parecer da Comissão: 0 processo com a documentação da empresa pretendente

foi devidamente analisado quanto A. sua viabilidade pela Comissão Especial de

Planejamento, Implantação e Acompanhamento Industrial, em reunião realizada

no dia 1 de dezembro de 2020, sendo recomendado pelo Instituto de

Desenvolvimento de Londrina - CODEL, órgão gestor da política de



Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Parana

desenvolvimento industrial do Município, por ser urn empreendimento de suma

importância para a economia londrinense.

A opção do Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL

pela alienação através da doação, em detrimento da concessão do direito real de

uso, que em nosso entendimento, a doação tem caráter perene, o que vai de

encontro com a permanência da empresa no Município. Considera ainda que a

empresa ACANTHICUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LIDA é

proprietária dos Lotes 1/4-18/25 da Quadra 2 com frente para Avenida

Tiradentes, de matricula n.° 3.937 — Cartório de Registro de Imóveis - 10 Oficio,

servindo as áreas somente para as empresas do mesmo Grupo Econômico.

Não obstante, a expansão das atividades do Grupo Econômico

representa uma importante ferramenta de implementação de um dos objetivos

estratégicos para o desenvolvimento econômico do Município, previstos no

Plano Diretor, Lei Municipal n.° 10.637 de 24 de Dezembro de 2008, qual seja:

-contribuição para o aumento da oferta de postos de trabalho; acolher empresas

e manter as já instaladas, divulgando o município e suas potencialidades."

interesse público a geração de empregos para a população,

geração de renda e tributos que são revertidos em obras e serviços para o

Município. Portanto, entendemos estar plenamente justificada a existência de

interesse público para a concessão de incentivo de doação da área para

transferência e expansão da empresa, quer seja pela geração e manutenção de

empregos propostos, quer pela geração de renda, ou pela arrecadação de

impostos em nosso Município, além de manter aqui o "GRUPO

EUROIMPORT", bem como o que representa para Londrina uma empresa desse

porte.
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A outra condição para alienação de Bens Municipais de acordo com

o artigo 78, da Lei Orgânica do Município — LOM é a prévia submissão a

processo licitatório nos termos da Lei Federal n° 8.666/93. 0 artigo 17 da lei n°

8.666/93, que trata das alienações, em seu parágrafo 4.°, diz que a doação com

encargo, que é o caso em questão, será licitada e de seu instrumento constarão,

obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de

reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada de licitação no caso de

interesse público devidamente justificado, que é o que se verifica no presente

caso.

Dessa forma, entendemos constar desta justificativa todas as

condições para a doação da Area, visto estar comprovado o interesse público e as

bases necessárias para a dispensa de licitação, condições essas indispensáveis

para garantir a eficácia dos aspectos legais que envolve a questão.

Esperamos, assim, diante das razões aduzidas, que o projeto

encontre favorável acolhimento dos integrantes desse Egrégio Colegiado

Municipal.

Londrina, 22 de janeiro de 2021.

Marcelo Belinatti Martins

PREFEITO DO MUNICÍPIO
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GROUP 1 AUTOMOTIVE

1) DADOS CADASTRAIS:

Nome Fantasia ACANTHICUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Razão Social ACANTHICUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Endereço RUA DO RÓCIO
Bairro VILA OLMÍPIA
CEP 04.552-000

Cidade SAO PAULO

Fone 011 3040-3500
Celular/Nome 011 94114-9266

E-mail Sarah.meireles@gplauto.com.br

Home Page https://grouplauto.com.br/

Contatos: (Sócios) SARAH MAGALHÃES MEIRELES

Ramo de Atividade
(Código! Descrição)

COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E
UTILITARIOS NOVOS.

Data Fundação 09/03/2015
CNP3 22.008.131/0001-58

1.1) A ACANTHICUS é a empresa proprietária dos imóveis que tem suas
atividades de operação realizadas por outras empresas do nosso
Grupo. Os CNPJs que operam no imóvel são:

RAZÃO SOCIAL CNI:03

CVK AUTO COMERCIO DE VEICULOS
LTDA

08.964.646/0001-09

EURO IMPORT MOTOS COMERCIO DE
MOTOCICLETAS LTDA

16.707.863/0001-33

SUL IMPORT VEICULOS E SERVICOS
LTDA

13.705.543/0002-37

2) CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA
Somos um grupo multinacional norte-americano, com sede em

Houston - Texas e operações nos Estados Unidos da América, Grã-Bretanha
e Brasil.

Fundado em 1995, abrimos o capital na Bolsa de Nova York em 1997,
sendo atualmente o quarto maior grupo de concessionárias de veículos
leves dos Estados Unidos da América. No Brasil operamos 7 marcas, sendo
elas: HONDA, BMW, BMW MOTOS, MINI COOPER, TOYOTA, LAND ROVER E
JAGUAR. com 20 concessionárias, em 11 diferentes cidades nos estados de
São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Nossas concessionárias oferecem todos os produtos das marcas que
representamos como venda de veículos novos e usados, serviços de
manutenção, pegas, funilaria e pintura automotivas.

2.1) Descrever sobre produtos elaborados.
Nick) SE APLICA.

CODEL - Instituto de Desenvolvimento de Londrina
Avenida Duque de Caxias, 635 - 3d. Mazzei 20 andar LONDRINA - PR

Fone: (43) 3379-2300 - Fax: 3327-6858 - CEP: 86015-901

i
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GROUP 1 AUTOMOTIVE

2.2) Volume de produção:
Segue previsão de Faturamento e investimento para o próximo ano:

ANO 2021

Faturamento Investimento

R$ 123.421.824,69 R$ 258.708,00

2.3) Volume de exportação (Maximo 10 maiores produtos ordem decrescente/faturamento).

NÃO SE APLICA.

2.4) Balanço Patrimonial e DRE (assinado por contador e administrador da

empresa) - 3 últimos anos.

2.5) Lucratividade/Rentabilidade - descrever a potencialidade econômica da

empresa - 3 últimos anos e projetado.

2.6) indices econômico-financeiros - EBITDA, ROE, ROA e TIR atual e

incremental. Apresentar Fluxo de Caixa (modelo gerencial) últimos 12

meses e projeção 5 anos (enviar em planilha eletrônica (Excel), tanto em
em meio digital (e-mail) quanto físico (CD);

2.7) Número de postos de trabalho.

EMPREGOS
ANO

ANTERIOR
ATUAL

PRÓXIMO
ANO

Incremento
postos de
trabalho
(Novos)

Diretos (CAGED) 53 39 43 4

Indiretos (Estimado) 11 14 15 1

2.8) Meio ambiente - Detalhar:
• Efluentes e resíduos - volume, tipo, como é feito o tratamento,

descarte, projeto de mitigações de risco, etc.
• Adequação às normas da Secretaria Municipal do Ambiente (SEMA) e

do Instituto Ambiental do Paraná (IAP).
OBS: Efetuar consulta prévia dos órgãos ambientais na área pretendida.

Anexo PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS.ÃO DE RISCOS AMBIENTAIS.

2.9) Relacionar maiores riscos inerentes a atividade e plano para mitigá-los
(risco de: mercado, cambial, cadeia de fornecimento, climático, composição
de clientes, financeiro, mão-de-obra, tecnológico, fiscal, operacional,
ambiental, legislação entre outros):
• Risco de Mercado: Variável conforme a demanda pelo produto,

incentivos fiscais dentre outros fatores. Plano de mitigação: Oferta de
melhores condições de compra e financiamento

• Risco Cambial: Variável devido à dependência de importação de
pegas e componentes. Plano de mitigação: Estoque de pegas mais
utilizadas.

CODEL - Instituto de Desenvolvimento de Londrina

Avenida Duque de Caxias, 635 - 3d. Mazzei 20 andar LONDRINA - PR

Fone: (43) 3379-2300 - Fax: 3327-6858 - CEP: 86015-901
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GROUP 1 AUTOMOTIVE

• Risco de Fornecimento: Risco devido à trâmites alfandegários, atrasos

e problemas com parceiros de entregas. Plano de mitigação: Estoque

de pegas mais utilizadas
• Risco de mão de obra: Risco dependente da disponibilidade de mão

de obra qualificada na região. Plano de mitigação: Ações em escolas

técnicas para atração de novos talentos

• Risco ambiental: Risco devido aos estoques de óleo e sucata. Plano

de mitigação: Realização de coleta seletiva, manejo consciente de

resíduos e descarte de acordo com a legislação vigente.

2.10) Estrutura Financeira atual (capital próprio x divida) e taxas de juro

(WACC — média ponderada do custo do capital). Perfil de dividas (taxas de

juro e prazos de pagamento).

2.11) Recursos para viabilizar o futuro empreendimento, capital próprio,

agentes de fomento, bancos privados ou fundos de investimento.

Apresentar descritivo da operação de financiamento (alavancagem),

garantias, etc...

3) DETALHAMENTO AREA

3.1) Total da área que ocupa atualmente?
Atualmente, considerando todos os imóveis, ocupamos 9000 m2 de

terreno com 4.506,09 m2 de área construída.

Descrição Térreo Pavimento 1 Pavimento 2 Pavimento 3

Area construída 4.336,23 147,26 22,60
Acesso 2
Estacionamento
(vagas)

90

Pátio
Area permeável 1.899,91
Reserva Legal NÃO SE

APLICA
Outros

3.2) Area total pretendida (m2) 1.320,00

3.2) Detalhamento Area total pretendida (m2)
A área pleiteada não possui nenhuma construção.

3.3) Qual consumo atual de Energia Elétrica (kW-h/ano)? Haverá
ampliação? (kW)
Consumo médio no ano (kWh):

Ponta: 1204 Fora da ponta: 22832
Consumo total no ano (kWh):
Ponta: 14448 Fora da Ponta: 273985
Não haverá ampliação

3.4) Energia elétrica é provida pela CODEL com projeto para implantação de
sistema de geração de energia solar através de painéis fotovoltaicos.

CODEL - Instituto de Desenvolvimento de Londrina
Avenida Duque de Caxias, 635 - 3d. Mazzei 20 andar LONDRINA - PR

Fone: (43) 3379-2300 - Fax: 3327-6858 - CEP: 86015-901

3
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GROUP 1 AUTOMOTIVE

3.5) Qual consumo atual água? Tem tratamento de esgoto?

A média de consumo de água dos últimos 5 Meses é 8m3. Sim, há

tratamento de esgoto.

3.6) Telecomunicações - Nossa telefonia é em nuvem, motivo pelo qual não

tem instalação, apenas configurações dos ramais para serem utilizados.

3.7) Detalhar se haverá necessidade de treinamento mão de obra

especifica. Possui funcionários com idade acima de 40 anos? Possui

funcionários portadores de necessidades especiais?
Temos 5 funcionários acima de 40 nesta filial. Não possuímos

funcionários portadores de necessidade especiais e não há necessidade de

treinamento de mão de obra especifica.

3.8) Informações complementares (se necessário). N.A.

4) APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES

4.1) Estimativa de investimentos (R$) Não há previsão de ampliação

4.2) Fluxo de execução: previsão de inicio e fim da área a construir,

considerando aprovação da lei de doação (em meses):

4.3) Origem dos recursos
As origens são através de Recursos próprios, os valores são

proporcionais aos projetos que eventualmente forem definidos.

5) DADOS COMPLEMENTARES

5.1) Descrever sobre abrangência do produto, clientes, regiões do pais,

representantes, etc.:

Comercializamos veículos automotores das Marcas BMW, Jaguar e

Land Rover, de certificada qualidade mundial e com clientes das classes B e

A, oriundos da região sul e sudeste do pais.

5.2) Volume de impostos

IMPOSTOS 2018 2019

ISSQN PRESTADO 82899,87 64663,45

ISSQN TOMADO 22459,67 11652,83

5.3) IMPACTOS: Descrever quais são os impactos com a implantação da

indústria no local; N'A-0 SE APLICA
a) Ambiental

CODEL - Instituto de Desenvolvimento de Londrina

Avenida Duque de Caxias, 635 - Jd. Mazzei 20 andar LONDRINA - PR

Fone: (43) 3379-2300 - Fax: 3327-6858 - CEP: 86015-901
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b) Social
c) Tecnológico

5.4) Complementaridade da empresa - descrever a possibilidade de

interação com outras empresas em compras, comercialização, investimento

em conjunto em processos tecnológicos, para melhoria das condições de

competitividade, criação de clusters, APLs e etc.

5.5) Listar Lei de Incentivos Fiscais que a empresa se enquadra.
Não recebemos nenhum beneficio fiscal no Município de Londrina.

5.6) A empresa solicitante pretende oferecer a área, objeto desse pleito,

como garantia real para obtenção de empréstimo bancário ou outra fonte de

alavancagem financeira?
( ) SIM ( X ) NA°

5.6.1) Caso afirmativo, informar se a empresa dispõe de outra garantia real
livre e desembaraçada, a valor compatível, para oferecer à CODEL?
( ) SIM ( )NÃO

NI/tit-LA Ku,i

Data,  26/11/2020.

0,10f,ettoe abtxtituVrt to-hpgto-
ACANTHICUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

DANIELA RICCI CLAUDEOMIR ALEXANDRE ROMPATO

6) DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES JUNTAMENTE COM A
PROPOSTA

6.1) Requerimento (Carta) da empresa endereçado à CODEL - Instituto de
Desenvolvimento de Londrina, localizado à Avenida Duque de Caxias n.o
635, 20 andar, 3d. Mazzei em Londrina, solicitando o incentivo, conforme Lei
no. 5.669/93;

6.2) Cópia do CNN, Inscrição Estadual e Contrato Social com todas as
alterações;

6.3) Certidão negativa de protestos e distribuição judicial da empresa e
sócios, em seu domicilio, referentes aos últimos cinco anos;

CODEL — Instituto de Desenvolvimento de Londrina
Avenida Duque de Caxias, 635 - 3d. Mazzei 20 andar LONDRINA - PR

Fone: (43) 3379-2300 - Fax: 3327-6858 - CEP: 86015-901
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DocuSign Envelope ID: 5C29113A-F600-43F2-B970-00FE6E6AAA43

GROUP 1 AUTOMOTIVE

6.4) Certidão negativa de ações civis da empresa e sócios, falência,

concordata, recuperação judicial, interdição e tutela, expedida pelo

Distribuidor da sede da empresa;

6.5) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e

Municipal do domicilio ou sede da empresa;

6.6) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

6.7) Último Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados (CAGED)

apresentado ao Ministério do Trabalho;

6.8) Comprovação de idoneidade financeira da empresa e sócios, fornecida

por duas ou mais instituições bancárias;

6.9) Balancetes patrimoniais e demonstrativo de resultado do exercício de

ano anterior e atual (preferencialmente registrado na Junta Comercial);

6.10) Cópia da Declaração de Imposto de Renda da empresa e sócios, do

último ano;

6.11) Carta de manifesto que a empresa tem conhecimento da Lei no.

5.669 de 28 de dezembro de 1993 e da Lei no. 9.284 de 18 de dezembro de

2003, aceitando-as em todos os seus termos e efeitos;

6.12) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (IPTUI, dos sócios
proprietários da empresa;

6.13) Declaração autorizando o uso da logomarca, fotos internas e externas

da empresa, em campanhas publicitárias e web sites da Prefeitura Municipal
de Londrina e/ou CODEL onde a empresa recebeu incentivos municipais.

6.14) Fotos atuais das áreas interna e externa da empresa, em arquivo
digital (OBS: As fotos poderão ser realizadas pela CODEL em visitas de
vistoria, para empresas na região de Londrina).

6.15) Anexar 06 (seis) jogos de catálogo de produtos ou folder da empresa.

6.16) Desenho esquemático (Fluxograma da implantação) das instalações
na área pretendida.

6.17) Plano de Negócios "modelo SEBRAE".

6.18) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) fornecida pela
Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 642 - A da Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT).

6.19) Comprovação de que a empresa obedece as normas de equilíbrio
ambiental e as relativas a segurança e a medicina do trabalho - as
empresas estão encaminhando o P.C.M.S.0 ( programa de controle médico

CODEL - Instituto de Desenvolvimento de Londrina
Avenida Duque de Caxias, 635 - 3d. Mazzei 20 andar LONDRINA - PR

Fone: (43) 3379-2300 - Fax: 3327-6858 - CEP: 86015-901
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DocuSign Envelope ID: 5C29113A-F6D0-43F2-13970-00FE6E6AAA43

GROUP 1 AUTOMOTIVE

e saúde ocupacional) e P.P.R.A (programa de prevenção de riscos

ambientais)

6.20) Alvará de licença;
Há processo de atendimento de Termo de Compromisso em fase

final, após está conclusão iniciaremos novo processo de Solicitação de

Alvará de Funcionamento.

6.21) Apresentar Fluxo de Caixa (modelo gerencial) últimos 12

meses e projeção 5 anos (enviar em planilha eletrônica (Excel),

tanto em meio digital (e-mail) quanto físico (CD); A NÃO

APRESENTAÇÃO DA PLANILHA EXCEL COM 0 FLUXO DE CAIXA,

IMPEDE A ANALISE PELA CODEL BEM COMO A EVOLUÇÃO DO

PROCESSO.

6.22) Documentos complementares poderão ser solicitados a critério da

Comissão Especial de Planejamento, Implantação e Acompanhamento

Industrial.

CODEL - Instituto de Desenvolvimento de Londrina
Avenida Duque de Caxias, 635 - M. Mazzei 20 andar LONDRINA - PR

Fone: (43) 3379-2300 - Fax: 3327-6858 - CEP: 86015-901
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law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and

conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign

system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this

information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature

Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to

use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign

system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available

electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send

to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you

elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time
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$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the
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If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time
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only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and

disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures

electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the

speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to

you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format,

and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such

paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to

receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents

from us.

AH notices and disclosures will be sent to you electronically



Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide

electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures,

authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made

available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you

inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required
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consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures

electronically from us.
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receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: rodrigo.feiTeira@gplauto.com.br
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address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your

account preferences.

To request paper copies from UAB Motors Participações LTDA

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided
by us to you electronically, you must send us an email to rodrigo.ferreira@gplauto.com.br and
in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and
telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with UAB Motors Participações LTDA

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic
format you may:



i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page,

select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to rodrigo.ferreira@gp I auto.com.br and in the body of such request you must

state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other
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online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The

current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-

signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to

other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have

read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for

your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address

where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further,

if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described

herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before

clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm

that:

• You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and

• You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send

this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future

reference and access; and
• Until or unless you notify UAB Motors Participações LTDA as described above, you
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authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided

or made available to you by UAB Motors Participações LTDA during the course of your

relationship with UAB Motors Participações LTDA.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego

Departamento de Emprego e Salário

Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI N° 4923/65

Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal

Impressão do Recibo

16/09/2019- 10:50:18

Mês de Referência

08/2019

Dados do Autorizado Declaração via Transmissor Web

Identificador:
CNPJ: 16.707.863/0001-33

Razão Social:
EURO IMPORT MOTOS COM DE

Data de Recebimento:

05/09/2019

Código de Recebimento:
......,,,,,*

Endereço:

TIRADENTES, 5665

CEP:

86.072-000

UF:
PR

Arquivo:
CAGED

Estabelecimento(s):
1

Movimentação(gões):
1

Responsável:
ROBERTO RODRIGUES FERREIRA

Telefone:

(00) 3379-9800

Ramal: Acerto(s):
0

PIS/PASEP zerado(s):

0

Registro(s):

3

Email:

ROBERTO.FERREIRA@GP1AUTO.COM.BR

Certificado Digital:

Sim

Relação de Estabelecimentos na Declaração

Identificador Razão Social

CNPJ: 16.707.863/0001-33 EURO IMPORT MOTOS COM DE MOTOCICLET o

Acerto 10 Dia Adm.

17 o

Deal. Ult. Dia Senha

78305820

Segunda-feira, 16 de Setembro de 2019 Pág. 1



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
Departamento de Emprego e Salário
Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI N° 4923/65
Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal e ACERTO

Impressão do Recibo

16/09/2019 - 10:50:18

Mês de Referência

08/2019

Dados do Estabelecimento
Identificador:

CNPJ: 16.707.863/0001-33

Razão Social:

EURO IMPORT MOTOS COM DE MOTOCICLET

Endereço:

TIRADENTES, 5665

Bairro:

Jardim Rosicler

CEP:

86.072-000

UF:

PR

1° Decl.:

2 - NÃO

Porte do estabelecimento:

3-Empresa/orgão não classificada

Encerra:

2-Não

Atividade Econ6m.ca:

4541203-COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS

Acerto(s):

0

PIS/PASEP zerado(s):

0

10 Dia:

7

Adm.:

1

Desl.:

0

Ult. Dia:

-

Movimentação - PIS/PASEP - 165.53313.31-9

Declaração via CAGED Web

Data de Recebimento:

05/09/2019

C6d. de Recebimento:

Arquivo:

CAGED

Estabelecimento(s):

1

Movimentação(ções):

1

Acerto(s):

0

PIS/PASEP zerado(s):

0

Registro(s):

3

Certificado Digital:

Sim

Nome: WESLEI DA SILVA VASCONCELOS Nascimento: 20/03/1990

Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO Raga/Cor: 9-NÃO INFORMADO

CBO: 521110-VENDEDOR DE COMERCIO VAREJISTA

Sal.Men.: R$ 954,00 Dia Desl.: CTPS: 01791194/0020 - PR

Trabalho Parcial: 2-Não Teletrabalho: 2-Não

Sexo: 1-Masculino

Tipo Mov.: 20-Reemprego

Admissão: 19/08/2019

Aprendiz: 2-Não

Trabalho Intermitente: 2-Não

Port. Defic.: 2-Não

Horas Contratuais: 44

Segunda-feira, 16 de Setembro de 2019 Pág. 2



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego

Departamento de Emprego e Salário

Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

Impressão do Recibo

16/09/2019 - 10:42:43

Mês de Referência

07/2019

CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI N° 4923/65

Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal

Dados do Autorizado Declaração via Transmissor Web

Identificador:
CNPJ: 08.964.646/0001-09

Razão Social:
CVK AUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Data de Recebimento:

07/08/2019

Código de Recebimento:
...Hr.*

Endereço :
TIRADENTES, 5665

CEP:
86.072-000

UF:

PR

Arquivo:
CAGED

Estabelecimento(s):

2

Movimentação(ções):

5

Responsável.

ROBERTO RODRIGUES FERREIRA

Telefone:

(00) 3348-0325

Ramal: Acerto(s):
0

PIS/PASEP zerado(s):

0

Registro(s):

8

Email:
ROBERTO.FERREIRA®GP1AUTO.COM.BR

Certificado Digital:

Sim

Relação de Estabelecimentos na Declaração

Identificador Razão Social

CNPJ: 08.964.646/0001-09 CVK AUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA o
Acerto 10 Dia Adm.

25 3

Desl.

1

Ult. Dia Senha

80966995

Segunda-feira, 16 de Setembro de 2019 Pág. 1



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de PoMicas Públicas de Emprego
Departamento de Emprego e Salário

Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI N° 4923/65
Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal e ACERTO

Impressão do Recibo

16/09/2019 - 10:42:43

Mês de Referência

07/2019

Dados do Estabelecimento
Identificador:

CNPJ: 08.964.646/0001-09

Razão Social:

CVK AUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Endereço:

TIRADENTES, 5665

Bairro:

Jardim Rosicler

CEP:

86.072-000

UF:

PR

1° Decl.:

2 - NÃO

Porte do estabelecimento:

3-Empresa/orgão não classificada

Encerra:

2-Não
Atividade Econ5m'ca:

4511101-COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS

Acerto(s):

0

PIS/PASEP zerado(s):

0

10 Dia:

25  

Adm.:

3

Desl.:

1

Ult. Dia:

-

Movimentação - PIS/PASEP - 204.07399.53-9

Declaração via CAGED Web

Data de Recebimento:

07/08/2019

Cód. de Recebimento:
..,....*

Arquivo:

CAGED

Estabelecimento(s):

2

Movimentagão(cões):

5

Acerto(s):

0

PIS/PASEP zerado(s):

0

Registro(s):

8

Certificado Digital:

Sim

Nome: LETICIA CAROLINE CHAVES

Instrução : 7-ENS. MEDIO COMPLETO

CBO: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Sal.Men.: R$ 1.362,00 Dia Desl.:

Trabalho Parcial: 2-Não

Nascimento: 06/12/1993

Raga/Cor: 9-NÃO INFORMADO

CTPS: 00981371/0030 - PR

Teletrabalho: 2-Não

Sexo: 2-Feminino

Tipo Mov.: 20-Reemprego

Admissão: 01/07/2019

Aprendiz: 2-Não

Trabalho Intermitente: 2-Não

Port. Defic.: 2-Não

Horas Contratuais: 44

Movimentação - PIS/PASEP - 207.63443.30-6

Nome: MATHEUS VINICIUS BRAGA Nascimento: 04/09/1994

Instrução. 9-SUPERIOR COMPLETO Raga/Cor: 9-NÃO INFORMADO

CBO: 521110-VENDEDOR DE COMERCIO VAREJISTA

Sal.Men.: R$ 499,00

Trabalho Parcial: 2-Não

Dia Desl.: CTPS: 04937982/0060 - PR

Teletrabalho: 2-Não

Sexo: 1-Masculino

Tipo Mov.: 20-Reemprego

Admissão: 22/07/2019

Aprendiz: 2-Não

Trabalho Intermitente: 2-Não

Port. Defic.: 2-Não

Horas Contratuais: 44

Movimentação - PIS/PASEP - 120.95245.96-4

Nome: ROMILDO BARBOSA DA SILVA Nascimento: 05/04/1968

Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO Raga/Cor: 9-NÃO INFORMADO

CBO: 521110-VENDEDOR DE COMERCIO VAREJISTA

Sal.Men.: R$ 954,00

Trabalho Parcial: 2-Não

Dia Desl.: CTPS: 00054328/0012 - PR

Teletrabalho: 2-Não

Sexo: 1-Masculino

Tipo Mov.: 20-Reemprego

Admissão: 01/07/2019

Aprendiz: 2-Não

Trabalho Intermitente: 2-Não

Port. Defic. 2-Não

Horas Contratuais: 44

Movimentação - PIS/PASEP - 126.37171.53-9

Nome: LISA MARY HIROTA Nascimento: 26/11/1976

Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO Raga/Cor: 2-BRANCA

CBO: 521110-VENDEDOR DE COMERCIO VAREJISTA

Sal.Men.: R$ 1.160,00 Dia Desl.: 1 CTPS: 00018490/0010 - PR

Trabalho Parcial: 2-Não Teletrabalho: 2-Não

Sexo: 2-Feminino Port. Defic.: 2-Não

Tipo Mov.: 31-Dispensa sem justa causa

Admissão: 20/07/2015 Horas Contratuais: 44

Aprendiz: 2-Não

Trabalho Intermitente: 2-Não

Segunda-feira, 16 de Setembro de 2019 Pág. 2



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego

Departamento de Emprego e Salário

Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI N° 4923/65

Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal

Impressão do Recibo

16/09/2019 - 10:47:03

Mês de Referência

07/2019

Dados do Autorizado Declaração via Transmissor Web

Identificador:
CNPJ: 13.705.543/0001-56

Razão Social:
SUL IMPORT VEICULOS E SERVICOS LTDA

Data de Recebimento:

07/08/2019

Código de Recebimento:
********

Endereço:

PRESIDENTE ARTHUR DA SILV, 118

CEP:

80.320-300

UF:

PR

Arquivo:

CAGED

Estabelecimento(s):

3

Movimentação(Oes):

7

Responsável:
ROBERTO RODRIGUES FERREIRA

Telefone:

(00) 3213-3033

Ramal: Acerto(s):
0

PIS/PASEP zerado(s):
0

Registro(s):
11

Email:
ROBERTO.FERREIRA@GP1AUTO.COM.BR

Certificado Digital:
Sim

Relação de Estabelecimentos na Declaração

Identificador Razão Social

CNPJ: 13.705.543/0002-37 SUL IMPORT VEICULOS E SERVICOS LTDA o

Acerto 10 Dia Adm.

18 1 o

Desl. Ult. Dia Senha

77967382
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego

Departamento de Emprego e Salário

Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI N° 4923/65

Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal e ACERTO

Impressão do Recibo

16/09/2019 - 10:47:03

Mês de Referência

07/2019

Dados do Estabelecimento

Identificador.

CNPJ: 13.705.543/0002-37

Razão Social:

SUL IMPORT VEICULOS E SERVICOS LTDA

Endereço:

Tiradentes, 5665

Bairro:

Jardim Rosicler

CEP:

86.072-000

UF:

PR

1° Decl.:

2 - NÃO

Porte do estabelecimento:

3-Empresa/orgão não classificada

Encerra:

2-Não
Atividade EconOM ca:

4511101-COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS

Acerto(s):

0

PIS/PASEP zerado(s):

0

10 Dia:

18

Adm.:

1

Desl.:

0

Ult. Dia:

-

Movimentação - PIS/PASEP - 212.92496.05-5

Declaração via CAGED Web

Data de Recebimento:

07/08/2019

Cod. de Recebimento:
itir....r.

Arquivo:

CAGED

Estabelecimento(s):

3

Movimentagão(gOes):

7

Acerto(s):

o
PIS/PASEP zerado(s):

o
Registro(s):

11
Certificado Digital:

Sim

Nome: FELIPE BUENO FONTES

Instrução. 9-SUPERIOR COMPLETO

CBO: 142105-GERENTE ADMINISTRATIVO

Sal.Men.: R$ 10.000,00

Trabalho Parcial: 2-Não

Dia Desl.:

Nascimento: 02/09/1993

Raga/Cor: 2-BRANCA

CTPS: 00058718/0383 - SP

Teletrabalho: 2-Não

Sexo: 1-Masculino Port. Defic.: 2-Não

Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada

Admissão: 01/07/2019

Aprendiz: 2-Não

Trabalho Intermitente: 2-Não

Horas Contratuais: 44

Segunda-feira, 16 de Setembro de 2019 Pág. 2



REGISTRO DE IMÓVEIS DO 19 OFÍCIO
COMARCA DE LONDRINA

REGISTRO GERAL

F-7
ACHA

131=

F
MATRICULA--)47.406=

MATRICULA NP: 47.406.- DATA: 14 de outubro de 1996.-

IDENTIFICAQAD DO IMOVEL: Area 16-A(dezesseis-1%), com a 5rea de 165,00 m2, da subdivisgo

da Avenida Ouro, Canteiro Central e Escapes, destacadas do Jardim So Francisco de As-

sis, nesta cidade, com as seguintes divisas: Frente para a Venida(A) Ouro(a Sudoeste),/

no rumo NW,54P23'00" SE, na extenso de .45,00 . •- metros;alloroesta c/a Area 17/Ano ru

mo SW 35g37'00" NE, na extensão de 11,00 metros; a Sudeste com a Area 15-A, no rumo SW

3537'00" NE, na extensão de 11,00 metros; a Nordeste com a data 16, da quadra II, do

Jardim So Francisco de Assis, no rumo NW 54P-23'00" SE, na extenso de 15,00 metros.,.

PROPRIETARIA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA.-

REGISTRO ANTERIOR: 26.405 deste Oficio. Dou f6.-

mk*wi*
Londrina, 14 de outubro de 1996

NC-No.x4 c, v-r\cm. 6x. c ti 0.Q.A 

**continua no verso**

TIPOGRAPIA JOÃO XXIII (APAE) - FORE/FAX (043) 258-1381 - IMPORA PR - 07/96

Visualização disponibilizada pela Central Registradores de Imn,--,,,(,..,ww.registradoresorg.br)-Visualizado em:01/12/2020 11:24:57
,



MATRICULA

406:1

e FICHA

=01=

 VERSO-1

R.1/47.406: INCORPORACAO. Escritura PUblica de Incorporação para Integralizagão de Capi-

tal de 22.07.96, de fls. 107, do Livro 46-N, do Tabelionato Distrital de Lerroville, des

ta Comarca.-
ADQUIRENTE: CODEL-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE LONDRINA, CGC ng 76.933.969/0001-87 /

Com sede nesta cidade.-
TRANSMITENTE: MUNICIPIO DE LONDRINA, CGC ng 75.771.477/000170.
VALOR: R$ 108.315,74(cento e oito mil, trezentos e quinze reais e setenta e quatro cen-

1777YW), inclusive outros im6veis. Dou fé.-
mk*wi*

VI-341 trips VictoteR1
TITULAR

Londrina, 14 de outubro de 1996

_t 0 n. (01^C ict 

Av.2/47.406. Prenot. 193.628, em 17/08/2006. ALTERACÁO DA RAZÃO SOCIAL. Conforme cópias da Lei Municipal if
9.872 de 22.12.2005, da Lei Municipal n° 9.994 de 12.07.2006, do Decreto Municipal a° 203 de 31.03.2006, que aprovou o
Regimento Interno do Instituto, e Regimento Interno, cópia do Decreto n° 220, de 05.04.2006, acompanhadas do respectivo
requerimento, hoje arquivados, fica alterada a razão social da CODEL - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE

LONDRINA, para INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE LONDRINA - CODEL. Dou fé. D/60,00 VRC (R$
6,30)

smg/sm/wi-te

FERN/11)10A C. 
IZQUEVICTOREWEscrevente

Londrina, 02 de outubro de 2006

tITTrOIN-3:53../40ANL 

Vlsnaliyat:to c7sponbihzadr pela Central Registradores de irneveis(www.registradores.org.br)-Visualizado em:01/12/2020 11:24:57



REGISTRO DE IMÓVEIS DO le OFÍCIO
COMARCA DE LONDRINA

REGISTRO GERAL

FICHA

=01=

MATRÍCULA

(747.407=--)

MATRICULA  Ng: 47.407.- DATA: 14 de outubro de 1996.-

IDENTIFICAQA0 DO  IMOVEL:Area 17-A(dezessete-A) com a área de 165,00 m2, da subdivisão /

da Avenida Ouro, Canteiro Central e Escapes, destacadas' do Jardim 
São Francisco de As-

sis t nesta cidade, com as seguintes divisas: Frente para a Avenida 
(A) Ouro(a Sudoeste),

no rumo NW 54g23'00"SE, na extensão de 15,00 metros; a Noroeste com 
a Area 18/23, no ru-

mo SW 35g37'00"NE, na extensão de 11,00 metros; a Sudeste com Area 16-A, no 
rumo SW 35g

37'00"NE, na extensão de 11,00 metros; a Nordeste com a data 17, da 
quadra II, do Jardim

São Francisco de Assis, no rumo NW 5/023'00" SE, na extensão de 15,00 
metros.-

PROPRIETARIA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA.-

REGISTRO ANTERIOR: 26.405 deste Oficio. Dou f6.-

mk*ui*
Londrina, 14 de outubro de 1996

(Rtao, 

0 DE

32 OFICIO

PAULA C. IZIQUE VIC1ORELLI
Titular

**continua no verso**

TIPOGRAFIA JOÃO XXIII (APAE) - FONE/FAX (043) 258-1381 - IBIPORA - PR • 07/96

Visti6ligação disponibilizada pela Centra Registradores de Imóveis(www.registradores.org.Or)-Visualizado em:01/12/2020 11:24:51



r
MATRICULA—..—)

47.407= j
 FICHA 

= 1 =VERSO

R.1/47.407: INC0RP0RAQA0. Escritura PUblica de Incorporação para Integralizagão de Capi-
tal de 22.07.96, de fls. 107, do Livro 46-N, do Tabelionato Oistrital de Lerroville, des
ta Comarca.-
AOQUIRENTE: CODEL-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE LONDRINA, CGC ng 76.933.969/0001-67 /
com sede nesta cidade.-
TRANSMITENTE: MUNICIPIO OE LONDRINA., CGC ng 75.771.477/0001-70.-
VALOR: R$ 108.315,74(cento e oito mil, trezentos e quinze reais e setenta e quatro cen-

tavos), inclusive outros imOveis. Dou fe.-
mk*wi*

Londrina, 14 de outubro de 1996

Av.2/47.407. Prenot. 193.628, em 17/08/2006. ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL. Conforme cópias da Lei Municipal n°

9.872 de 22.12.2005, da Lei Municipal n° 9.994 de 12.07.2006, do Decreto Municipal n° 203 de 31.03.2006, que aprovou o

Regimento Interno do Instituto, e Regimento Interno, cópia do Decreto n° 220, de 05.04.2006, acompanhadas do respectivo
requerimento, hoje arquivados, fica alterada a razão social da CODEL - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE

LONDRINA, para INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE LONDRINA - CODEL. Dou fé. D/60,00 VRC (R$

6,30)

s g/sin/wi-*,/, Londrina, 02 de outubro de 2006

Visualização disponibillzacia peia Central Registradores de Irneveis(www,registradores.org.br)-Visualizado ern:01/12/2020 11:24:51



REGISTRO DE IMÓVEIS DO V? OFÍCIO
COMARCA DE LONDRINA

REGISTRO GERAL

MATRICULA  N°: 47.408.- DATA: 14 de outubro de 1996.-
IDENTIFICAQA0 DO IMOVEL: Area 18/23(dezoito-vinte e tres), com a área de 990,00 m2., da

subdivisão da Avenida Ouro, Canteiro Central e Escapes,dest. do 3ardim São Francisco de

Assis, nesta cidade, com as seguintes divisas: Frente para a Avenida(A) Ouro (2 Sudoes-

te), no rumo NW 54°23'00" SE, na extensão de 90,00 metros; a Noroeste, com a área com-

plementar da Viela, no rumo SW 35°37 1 00" NE, na extensão de 11,00 metros; a Sudeste com

a área 17-A, no rumo SW 35°37'00" NE, na extensão de 11,00 metros;a Nordeste com as da

tas 18, 19, 20, 21, 22 e 23, da quadra II, do Jardim São Francisco de Assis, no rumo NW

54923'00" SE, na extensão de 90,00 metros.-
PROPRIETARIA:PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA.-
REGISTRO ANTERIOR: 26.405 deste Ofício. Dou fá.-

mk*wi*
Londrina, 14 de outubro de 1996

04.xxectev ilktit-v1Gr&q.00),0 

TR° DE /Ai

OFÍCIO 41i:P

PAULA C. MOUE VICMRELU
Titular

41N4aRAzik.00

**continua no verso*'

TIPOGRAFIA JOAO XXIX (APAE) FONFJFAX (043) 250430 - swoR.4- PR - 0/410

  E_G LIP 
Visualização disponibilizada peia Central Registradores de Ime,»7:15iviww.registradores.org.br)-Visualizado em:01/12/2020 11:24:44



k

MATRÍCULA

.47.408:—)

FICIIA 

  70)

=01=

VER 

R.I/47.408: INC0RP0RA00. Escritura PLIblica de Incorporaggo para Integra1iza0o de Capi-
tal de 22.07.96, de fls. 107, do Livro 46-N, do Tabelionato Distrital de Lerrolille, des
ta Comarca.-
ADQUIRENTE: CODEL-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE LONDRINA, CGC riP 76.933.969/0001-87, /
com sede nesta cidade.-
TRANSMITENTE: MUNICÍPIO DE LONDRINA, CGC nP 75.771.477/0001-70.-
VALOR: R$ 108.315,74(cento e oito mil, trezentos e quinze reais e setenta e quatro cen-
tavos), inclusive outros imóveis. Dou fé.-
mk*wi*

Paula C. Iziqua %MORO
WLA

Londrina, 14 de outubro de 1996

ciA.vsces.2tAix-I(eerVItAi 

Av.2/47.408. Prenot. 193.628, em 17/08/2006. ALTERACÃO DA RAZÃO SOCIAL Conforme cópias da Lei Municipal ri°

9.872 de 22.12.2005, da Lei Municipal n° 9.994 de 12.07.2006, do Decreto Municipal n° 203 de 31.03.2006, que aprovou o

Regimento Interno do Instituto, e Regimento Interno, cópia do Decreto n° 220, de 05.04.2006, acompanhadas do respectivo

requerimento, hoje arquivados, fica alterada a razão social da CODEL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE

LONDRINA, para INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE LONDRINA - CODEL. Dou fé. D/60,00 VRC (R$

6,30)

smg/sni/wi-*-

FERNANDA C. IZIOUE VICTORE11.1
Escrevente

Londrina, 02 de outubro de 2006

Visualizagbo disponibilizaela peir2 Central Registradores de imóveis(www.registraclores,org:Or)-Visualizado ern:01112/2020 11:24:44



IIRITAMARATY®
INDÚSTRIA E COMERCIO S/A•

A

PREFEITURA MUNCIPAL DE LONDRINA

ITAMARATY INDÚSTRIA E COMERCIO S.A, pessoa jurídica de direito privado,

com sede e foro no município e comarca de Rolindia, por seu diretor abaixo assinado, tendo em

vista os lançamentos de IPTU anexos, exercícios de 2011 a 2013, vem perante Vossa Excelência, corn

o devido respeito, expor e requerer o seguinte:

Recebeu a requerente os inclusos avisos de lançamentos de impostos

Incidentes sobre o lote 18, quadra 2, do Jardim Sao Francisco (inscrição municipal n°
05020021403980001), em nome ainda da empresa ITAMARATY FILTROS DE PAPEL S.A (denominação

anterior), incorporada pela requente.

Ocorre, Senhor Prefeito, que essa área fazia parte, ao que parece, de uma

avenida projetada nos fundos do terrenos onde estava localizada a indústria de filtros de papel da

requerente, que seria objeto de doação, conforme previa a Lei Municipal n° 6879, datada de 22 de

novembro de 1996. Até hoje, entretanto, não foi feita qualquer escritura dessa área de 990,00 m2, não

se justificando os lançamentos de IPTU, em consequência. Vale notar, também, que o imóvel com a

inscrição municipal n°05.02.0021.1.0090.0001/3, onde estava localizada a indústria de filtros de papel

não mais pertence à requerente.

Assim sendo, para que não seja considerada inadimplente, requer a Vossa

Excelência se digne determinir o cancelamento de IPTU em nome da requerente da área que nunca

esteve em seu nome.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Rollindia pi Londrina, Fevereiro de 2014

rrArtgA.RA

José Ange
019 007

E OOM. S. A.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Parana

LAUDO DE  AVALIAÇÃO N" 066/2020

Os membros da Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis e de Pregos Públicos
designados pelo Decreto n" 366/2020, que alterou o Art. 1* do Decreto 473/2019, em conformidade com o

Artigo 150 da Lei Municipal n" 11.672/2012, assim avaliam o imóvel com as características e valor abaixo
discrimimidos.

1NTERESSAD ( A ) : INSTIT1TO DE DESENVOLVINIENTO DE 1..ON1)RINA - CODEL

SOLRTFACAO: PROCESS() N" 51.001154/2020-75

moriuvrAmo ( A ) : INS-UM-1'01W DESENVOLVINIENTO DE LONDRINA- (ODEL

08W 1l\ ) DO LAUD(); _Avaliar os inuiveis abaixo diseriminados destinados ã possíveis doações visando o
incentivo ao desenvolvimento econômico.

INIOVEIS AVALIANDOS: Lotes localizados no lineament° denominado Jardim São Francisco de Assis. sent
benfeitorias.

1 - Area 18/23 com 990,00 111, subdivião da Avenida Ouro.
2- Area 17-A com 165,00 in', subdiv isão da Avenida Ouro.
3- Area 16-A com 165,00 ml, subdivisão da Avenida Ouro.

MIMES()

Logradouro :.Avenida Ouro
.Arca do terreno ( m I : Duvet-sus

Uso . ,.:.,-... -..,
oneamentt

1'i1)0 : '1(

SittliKii0 : "' l'E CiADU.

Dimensões ( m ) : Diversas
Forma

Topografia : -..
Superfície

loira-estrutura : .1.•,-, ,̀,,7, .0-
Restrict-to : ...,

Laud°. 066-2020



METODOLOGIA:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Paraná

Método Comparativo Direto de Dados de Mercado
• V

ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO : I raudo de a% aliação completo, de caráter administrath o e uso restrito, com

os seguintes graus de especificação, de acordo corn a

Crau de fundamentação : -•

Grau de precisão :

Enquadramento global : •

Imóveis Avaliandos

OBSERVAÇÕES: À Comissão de Avaliação de InuiN eis não se responsabiliza pelo programa que gera ‘alores. pela %eracidade
das amostras coletadas. pela propriedade do imóvel ou problemas legais relacionados a ele, por qualquer imus. di% idas ou °vies
judiciais sobre o MI6% el. pelo passível ambiental no imõvel. por problemas nu construção não declarados OU%erilicadus.

Laudo 066-2020 2,11



PREFEITURA DC) MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Paraná

VALORES DOS IMÓVEIS AVALIANDOS:

- 18/23 corn 990,00 ne, subdivião da Avenida Ouro. RS 550.000,00
2- Área I 7-.A. com 165,00 m2, subdivisão da Avenida Ouro. RS 114.600,00
3- Área 16-A corn 165,00 m2, subdivisão da Avenida Ouro. RS 114.600,00

RS 779.200,00

a Junior

sideme

Domingos José Correia Pedotti

Membro - SINCIL

loinologamos em

Londrina, 10 de setembro de 2020.

Ricardo de meida Ramos Pedrosa

Teenico Avaliador

Engenheiro Ci ii

CREA PR - 13.954 i D

Bruno Uhiraui

Diretor Presidente - CODEL

,ais 13aratto

Megiuhro

Leancio e on

Mernbro - O.A.R.

Laudo 066-2020
3/11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Paraná

PROCESS() N.* 51.001154/2020-75

ME.TODO CONIPARATIVO DIRE m 1W DA DOS 1W MERCADO

- AVALIANDO

lotes localizados no loteamento denominado Jardim São Francisco de Assis. sem benfeitorias.

2 - PESO' ISA I MOBILIARIA E 110MOGENEIZA00 DE VALORES

Foram pesquisados elementos do tipo terrenos já urbanizados localiz.ados nu mesma região geo-econtimica dos lotes
aliandos e similares u estes.

Todos os valores constantes do laudo são para pagamento a vista.

Todos os elementos são ofertas recentes, emu datas e fontes mencionadas. Os valores de oferta estão multiplicados por
0.9 para compensar a possivel elasticidade dos negOcios e. Os \ alores comercializados estão mantidos. scm qualquer correção.

Os critdrios dc cálculo foram efetuados de acordo com (Maims da NBR - 14653-2 e setts anexos.

Assim sendo. estabelecemos o nosso:

1.()TE P.11.4 11)1(iN1.‘:

Localização =

I. inidade de medida =

Loneamento

VIclhoi-aincluos —

No loteamento denominado Jardim São Francisco de Assis

7—Area minima I It12 )
Frente (m)

Profundidade minima (ai)

Profundidade maxima (in)

Coeficiente de aproveitamento

Fator de localização

Fator de topografia ( plano )

Fator de consistencia ( sax) )

\,.......Fator de melhoramentos

Amin =

Fr =

Pmi =

Pma =

Cap =

Fl —

Ft =.

Fe -=

Fm =

1.000.00

20.00

50.00

100.00

1.50

1.00

1.00

1.00

1.00

Rede de água potável. rede de energia eldtrica e iluminação pública. pavimentação asfáltica.
macio-fio com sarjetas. galerias de hulas pluviais, rede de esgotos. ruas e praças arborizadas.

Laud() 056-2020
4111



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Parana

PESQUISA 

ELEMENT() I Fatores de ajuste

LOCALIZACAO: JARDIM SARARA - RODOVIA CELSO GARCIA

CID. 130

Fluor delocalizaçao
1.10

,,,,,.:; '.4.,, Loop ,

AREA On21: 5.405.00 Fator de area Fa • • 0.77

VALOR (RSI: 4.800.000.00
TESTADA t at ) : Fator dc testada )

DATA: 09/09/2020

INEORMACAO: çllt -,-,im",:•,-•V + Fator deldnte Ff 1.10

VENDEDOR: Fone - 3134-3424 Imobilintia Condor

7,ONEAMEN176: z.(:-,, ...ow. (c,-!„..,(.,..k:. zit..c, + Faun de aproxettanteato Fat) • 1.00

TOPOGRARA : -ttr Fator de topogratia Ft 1 1.00

ELEN I ENT° 2 Fatores de ajuste

TO(..A11/AC.MT: CILO III - AVENIDA JULES VI RNE 1300 }Tutor de localizaçao
1.20

AREA tn1=1: 11.590.87 Fator &area l'a 0.64

VA( ()R 1 RS): 4.500.000.00

1 ESTA DA ( in 1: Fator dc testada dp

DATA: 09/09/2020
INFORMA(,-.AO *** Fator de come i 1,10
VENDEIX)R: Fone - 3342-5757 I Cantu'

/ON EA MENTO: + Fator de aprownamento lap 0,67
1 000GRAFLA , + Fator do topografia Ft 1.00

ELEMENT° 3 Fatores de ajuste

LOCAI I/. AC:AO: C11.0 III - AVENIDA GRACILIANO R.AMOS COM
Rt ;A JOAQUIM F. DOS SANTOS

Fator de tocalizaçao
-

,o.K.:: • a:o,..;. V
,I- I I 10.

AREA (itr1): 1.200.45 Fator de area Fa i 0.95
VALOR IRS): 280.000.00
TEs 1 kim i in I : Fator detestada I p
DA I A: 09/090020

INF RMACAO: ir I: ,:', ':,. No, ,:A. . .v. Faun de Foote II r". 1.10
VENDEDOR: Fone - 3328-2712 Mtirio Souza
/ON EA All1NT( ): + Fator de aproveitatnemo Pap 0.87
ToyoGRAFIA , + Fator de topografia l't r 0.95

ELENIENTo 4 Fatoresde ajuste
1.0C AI IZA(,-AO: JARDIM SAO FRANCISCO DE ASSIS - RUA

A1,1m(Nict
Faun de lealioaçOo

H - 1.00gl!z::;.:.

AREA (at'L: 250.00 ram de atea Fa -- 1,16
VAI OR t RS): 115.000.00

TESTADA I in 1: Fator de testada l'p -
DATA 09/0911020
msoRMA(A( c-a V Fator d Orno Fl 1.10
VENDEDOR: Fone - 3329-9909 I BMA
ZONE:A MEN ). + Fator de pnwenamento rap- 0.87
TopoGRA HA

+ ator de topograifit Ft 1.11

auao 066-2020
5/11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Paraná

ELENIENTo 5 I Fatores de ajuste

I OCALIZAÇÃO: JARDIM MESSIÂNICO - RUA SERRA DE
SANTANA COM AV. EUGENIC BR) d:IIN

Faun- de localização
Fl • 0.90

AREA Ima): 380.00 Fator de rnea Fa I .07

\JAL( IR iRS): 450.000.90

TESTADA i in ) : Fator de temada Pp •

DATA: 09109/2010

IN FORMAÇÃO: '.iq i'.*-,PTI ,,, ""' Fator de Mine Fi' - 1.10
VENDEDOR: Fone - $(05-.1212 Premier

ZONEAMI V(i): *"' Fator tk aprovearnaeoto Pap : 1.33

TOPOGRAI'Ll .- V ham tIc topogratia I Ft : • ... 1,00

ELEMENT() 6 Fatores ele ajuste

LOC:-\ LIZAÇAO: PORTAL DE VERSALHES - RODOVIA CFI.SO
GARCIA ('ID. 500

Fator de I dined()
I 1.10

-,

REA (Ina): 360.00 Valor dc itea Fa 1.12

AI OR IRS)* 360.000,00
HISTA DA I m 1: 'ator de testada 1'

DATA1 09/09/2020
INFoRmAç'Ào: ea Fator de fonte If - 1.10
VENDIDOR: Fone - 3321-4555 Takahashi
/ON I' AM a .i... :.%.:.:.;,OUAL z.e:CC, V Fator de aprovenamen -1 Pap 1_O0
I-0000RA HA : ra. ,i, Fator de topogralla Pt 0.95

ELEMENT() 7 Fatores de ajuste

LOC'ALI/AÇÃO* WA I DEMAR I (AVER
pERA [IA

- RUA DOLORES Fator de localizaefio
1 1.10

,,---dr-o -.tea io;

AREA (ma): 285.00 Fator de area Fa --- 1.15

VALOR ( RS): 260.000.00

TESTADA ( ni I : Fator de testada Fp

DATA: 09/09/202(1

IN FOR M AO (I: ,'L ,,,, , .'-;g • ,,I., Ai V ;;K:,-. "0" Fator de Foote i. 1.10
viADED( IR.. Fone - 3342-5757 I ('atual

/OM:AMEN:TO: ,:oir:. . "" Fator de :limo eaamento 1 sip I.00
'I 0000RAFIA : - Fator de topografia Ft

FILLNIENTO 8 I Fatores de ajuste

LOCALIZAÇÃO: WAI DI MAR 11AUER - R ARENITO. 61 110.0f de localiezkao
0.90,

ARIA Owl: 25(1.00 Faun de area Ft --- 1.16
VALOR ( RS): 150.000.00

TES FAE)A ( en ) : Fator de testada Fp --
DATA: 09/09/2020

VINFoRmAis-Ao: .4 • i....i; V Fatorde liana t (.1))
V FNDF.DOR: Fone - 3342-5737 Catuai
ONE-AMEN FO: -  ". ,, a, :.!,: .-'-, "." Fator de aproveitamento Fop -- 1.00
l'OPOGICAELA : is. -..- Fator de topoarafia Ft 1.00
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Parana

ELEMENT() 9 Fatores de ajuste

LI )CALI/ A t: .N('): 1, ‘, RDI NA MON-TECA 1-1N1 - AVENIDA BRAS! j. IA F;ibor de iiNaiilKfICI

V

AREA (nn): 825.00 Fator de area Fa 1,05

VA LOR IRS): 530.000.00

TESTA DA In 1: Fator de testada 1.p

DATA: 28/08/2005
IN FORMAGAO: • ,?•,:l':ii. w Fator de fitine If 1,10
VLNDEDOR: Fone - 3342-5757 I C.:aura

/ON PAM ON 0: u.'. U'. :;11-40 Fator de aproveitamen to Hp 1.00

TOPOG RAFI A : ... Fator de toperdia 11 11.95

FEENIEN-ro 10 l"aioree de a in. te
TOGA( A/KAO: \\ ALDEN-1A R 11A (1 OR 13 Fatnrde local Lttaçatt I 0,90

ARFA (m1): /52.00 Fatnr de area L' .1 1.16
VA I.OR IRS): 170.000.00
ThSTADA ( m ) • Fator de testada 1-p
DA1 • 09/09/2020
INFORMAÇÃO: sat CP f.'.;;: :51', I nor de ion I:c - I.)))

VENDED()) Fone - 3342-5757 I Cantai
LONFAMFN O: a• .:00:-. 'ar.,..:;:ii,i.i. i..4.- V i ator de :Aprovenamento Far 0.87
TOPOt iltAFIA : ••• Fator de topogratia 10 1.00

110MOC EN EIZA('...A0 DE VALORES

N" AREA V.-k LOR
Vu

RS/m2

FA roREs DE AJUSTE Equis a-

lEocia

Vult

RS/m'Fl Far Fp FlF up Ft

I 5.405.00 4,800.000.00 888,07 -0_10 0.23 0.00 -0.1() 0,00 0.00 0.03 914,71
0 11.590.87 4.500,000.00 388,24 -0.20 0.36 0.00 -0.10 0.33 0.110 0.39 539.65
3 1.200,45 280.000.00 233,25 -0.1t1 0.05 0.00 -0.10 0.13 0.05 0.03 240,25
4 750.00 115.000.0(1 460,00 0.011 -0.10 0.00 -0.10 0.13 0.00 -0.13 400,20
5 580.00 45(1.000.00 775,86 0_10 -0.07 0.00 -0.10 -0.33 0.00 -0.40 465.52
6 360.00 30(1.000.0)) .1000,00 -0,10 -0.12 0.00 -0.10 0,00 0.05 -0.27 730,00
7 285.00 200.000.00 912,28 -0,10 -0.15 0.00 -0.10 0.00 0.00 -0.35 592,98
8 250.00 150.000.00 600,00 0.10 -0.16 0.00 -0.10 0.00 0.00 -0.10 504,00
9 825.00 530.000,00 042,42 -0.10 -0.05 0.00 -0.11) 0.00 0.05 -0.20 513,94
10 252.00 170.000.00 674,60 0.10 -0.10 0.00 -0.10 (1.13 0.00 -0.03 654,36
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3 - DESCRITIVA E SAN EA I ENTO A :1 RAt.

cRITÉRIo DE CIIATVENET )

Tabela de (hauvenet

n (lis critic.°

." 1,65

6 1,73

7 1,80

8 1,86
9 1,92

10 1,96

Amostru n"
Amostra Homogeneizada

Amostras
Aproveitáveis

SANEAMENTOS

I 2 3 4 5

Vuht RS in') \lulu RS nr) 'uh f RS in') Vulli RS m' i Vtiht RS t»') Vuhi RS•m') Vtibt RS m'

1 914,71 914,71 914,71 914,71 91-171 914,71 914,71
/ 539,65 539,65 539.65 539,65 539,65 539,65 539,65

.3 240,25 240,25 240.25 240,25 240,25 240,25 240,25

4 400,20 400,20 400,20 400,20 400,20 400,20 400,20
5 465,52 465,52 465,52 465,52 465,52 465,57 465.52

6 730,00 730,00 730,011 730,00 730,00 730,00 730,00

7 592,98 592,98 592,98 592,98 592,98 592,98 592,98

8 504,00 504,0(1 504.00 504,00 504,00 504,00 504,00
9 513,94 513,94 513,94 513,94 513,94 513,94 513,94
I I) 654,36 654,36 654,36 654,36 654,36 654.36 654,36

Niedia Ix) 555,56 555,56 555,56 555,56 555,56 555,56

Drs % io padrilo isi 184,66 (84,66 184,66 184,66 184,66 184,66
Cod. de yaricineis (Col 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

de elementus (n) 10 10 10 10 10 10

dis critico 1,96 1.96 1,96 1.96 1,96 1,96

Amostra Saneada

Amostra \fah( RS/m-)

1 914,71

/ 539,65

3 24(1,25
4 400,20

5 465,52

6 730.00

7 592,98

8 504.00

9 513,94

I (1 654,36

Média Saneado (Ms) RS 555,56 /012

Desvio padrilo saneado (s) RS 184,66 /m2

graus de liberdade (n-I ) 9

t Student ( I „ ., 1 1,383
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PREFE. I URA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Para:rid

Intervalo de Confiança (. Campo de Ari)ítrio )

NMI de confiança = 80% com percentil =

85,13 / 555.56 = 0,1532

Amplitude = 15,32%

Gran de Precisão = Gram II

(Amity inferior Li ) = Nis - t 0.90.NA n

Limi superior ( Ls ) = Nis + t „,„.s/( n -1

Valor unitario adotado =

-4- N ALORES DOS INIOVEIS AVALIANDOS

- :krca 18/23 con* 990,00 in2, subdivião da Avenida Ouro.

co= .s/( n -I = ± RS85,13

15,32"/o para cada lado, ou

2 = 30,64% . resultando :

RS-470,43 1m2

RS640.69 Im2

RS 555,60 /m2

.vit LA ,In2) 990,00
aiusies

aplicados
VAI OR 1.iNITARIO PARADMMA IRS tn21 555,6(1

FR vNTE (ml

('OFTICIENTE DE FRENTE

EA l'( )It DI.= AltEA I .i/0 0.00

1...\.D.H? DI.:"FOPOGRAFIA .. w i,00 0.00
I ATOR DE COt\StS 1NC! 00

-0,

w

, ,- iNt,:. V

'."

1 .00 0.00
FATOR DI-. I OCAI.IZAÇÀO LOU 0.00
1 -A10R Di'. NIF1.11ORAMINTOS 1.00 0.00
FATOR DI • APROVEITAMENTO 1.00 0.00

FATOR ENTRA I .00 0.00

SOMATÓRIO DOS AJUS ITS 0,00

N' UDR DO AN'ALIANI)0 I

VALOR rrARIO APÓS AitisTE RS 555.60 it&

N'i I = RS550.000,00
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PRE EITURA DO MUNICÍPIO DE
Estado do Paraná

2-- Area 17-A coin 165,00 nix, subdivisilo da :ivenida Ouro.

o 'DRINA

ARFA i. in2) 165.00
ajuslis

aplicados
VALOR UNITARI( \ lt \DR \ os ro2i 555,60

I•Iti•NTE tini

C') )1 DE ERI- NTE

FATOR IN. AREA 1,25 0.25

FA roR Lk 1 opouRAHA .. I 00 0.00

FA.R)R 01-: CONS1 ANCIA v 1.00 0,00

FA 'n IR Di Lot .\ 1 tt wAo  , 1_O0 0.1)0

I'M OR DI. II ioleAmtiNTos .. 1.00 0,00

FATORDI:APROVEITAMENTO IMO 0.0o

FA-roR EXTRA 1.00 0.00

SO •LATORIO DOS ..1.1LSTES 0,25

VALOR DO 'MOVE". AVALIANDO 2

INEFARIO APOS ARNIE: • RS 694.50 ;In'

RS114.600,00

3- irei 16-A coin 165,00 In', subdivisão da Avenida Ouro.

\ REA ( in 2) 165,00
ajustes

vAl t)R I 'NITA RI( ) PAR DICINIA i RS 112) 555,60
iplicados

ER ENTE tini

(.()EFICIENTE DE 'RENTE

I 4, I ()R DE ARFA I 25 0.25

FA i OR DE TOPOGRAFIA -41.. 1.0(1 i 0))

1 VII - 1Z OF CONSISTINCIA .;F., : , "*" 1.00 0.00

IA) ( IR )1,:: 1.0CA ULM: AO 1 .00 0.00

I MOR LIE MIlIIORAMENTOS • .. 1,00 0,00

F VII R DI APR)VEI I ANIFKITO .., .. 1,00 0 00

I. A FOR EXTRA 1.00 0,00

SONLkTÓiZIO 1)()S Ail ,S S 0,15

VALOR DO IMÓVEL AVALIANDO 3

LOR NITARio Após JusTE = RS 694,50 _111=

Vi 3 = RSI14.600,00
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ATA DA 24 REUNIÃO/2020 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020 DA COMISSÃO ESPECIAL DE
PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO INDUSTRIAL DE LONDRINA.
Reunião online realizada, via Google Meet, no dia 01 de dezembro de 2020 ás 14 horas.

MEMBROS DA COMISSÃO:
NOME DO REPRESENTANTE ENTIDADE PRESENTES
Atacy de Melo junior Representante do Executivo PRESENTE
Odivaldo Moreno Alves Representante do Executivo PRESENTE
Nicolsen Barros Silva Representante do Executivo PRESENTE
Marcus Vinícius Gimenes Representante da ACIL PRESENTE

Denilson Pestana da Costa
Representante do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias da
Construção e do Mobiliário de Londrina

AUSENTE

Andre" Luis Sampaio Silvestri Representante da UEL PRESENTE

Elzo Augusto Carreri
Representante do Conselho Municipal
do Trabalho, Emprego e Renda - CMTER PRESENTE

Nesta reunião foram analisados os projetos das seguintes empresas:

01 - MARIA DE LOURDES CRISTANTE - "TUBOS FENIX" - CNPI 08.695.734/0001-44: 
A empresa esta situada no Município de IbiporA-PR e Lem como ramo de atividade a fabricação de
tubos, conexões e materiais plásticos de uso na construção civil. Atualmente a empresa está em um
barracão alugado. Devido ao crescimento que a empresa vem tendo e considerando a previsão de
expansão necessita de um espaço maior que comporte toda a estrutura de produção.
A Tubos Fênix atua no mercado há 7 (sete) anos e é uma marca referência em qualidade,
reconhecida nacionalmente em seu mercado de atuação, como uma das principais empresas de
Tubos e Conexões do Brasil.

INCENTIVO SOLICITADO: Doação de terreno de aproximadamente 48.000,00 m2 para implantação
de indústria, cujo projeto prevê a construção de aproximadamente 8.000,00 m2 de area construída.
A doação da Area de 48.528,31 m2 neste caso se justifica em face da atividade da empresa que
fabrica tubos e conexões e necessita pelo menos 23.000,00 m2 de area para armazenamento dos
produtos fabricados que pode ser feito a céu aberto.

AREA A SER AVALIADA: Area de terras contendo 48.528,31 m2, constituída do Lote n.g. 8-A/2-II
(Oito-A/Dois/Dois), da subdivisão do Lote 8-A, da Gleba Primavera, de propriedade do Município
de Londrina, sem benfeitorias.

INVESTIMENTO: Serão investidos cerca de R$ 3.160.000,00 (três milhões e cento e sessenta mil
reais), entre obras civis, instalações, máquinas e equipamentos, sendo 30% com recursos próprios,
70% financiamento.

FATURAMENTO: A previsão de faturamento anual é de aproximadamente R$ 24.000.000,00 (vinte
e quatro milhões de reais).

VOLUME DE IMPOSTOS: A previsão de arrecadação de tributos para o proximo ano é de R$
2.880.000,00 (dois milhões e oitocentos e oitenta mil reais) de IC MS.

NÚMERO DE EMPREGOS: criar no mínimo 60 empregos diretos.

PRAZO PARA CONSTRUÇÃO: No imóvel a ser doado, a empresa se compromete a construir
aproximadamente 8.000,00 m2 com inicio das obras em 12 (doze) meses e 36 (trinta e seis es-es
para término, contados a partir da data da liberação da área para construção.

VOTAÇÃO:

NOME DO REPRESENTANTE ENTIDADE VO`10-- ....----

Atacy de Meio junior Representante do Executivo SIM fr
Odivaldo Moreno Alves Representante do Executivo SIM
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Nicolsen Barros Silva Representante do Executivo SIM

Elzo Augusto Carreri Representante do Conselho Municipal do
Trabalho, Emprego e Renda - CMTER

SIM

Marcus Vinicius Gimenes Representante da AC1L SIM

Andre Luis Sampaio Silvestri Representante da UEL SIM

CONCLUSÃO DA COMISSÃO: Diante das informações supra descritas, foi colocado em votação:
sendo 6 (seis) votos favorAveis, A Comissão concluiu favoravelmente, por 6 (seis) votos
doação da Area de terras contendo 48.528,31 m2 constituída do Lote n.2 8-A/2-II (Oito-
AjDois/Dois), da subdivisão do Lote 8-A, da Gleba Primavera, Município de Londrina, sem
benfeitorias. A aprovação pela Comissão não exime a empresa de apresentar toda a documentação
atualizada, para que seja possível dar continuidade ao processo administrativo de doação. O Projeto
de Lei devera ser encaminhado à Câmara de Vereadores para aprovação.

02 - "GRUPO LEÃO": As Holdings Progresso Participações Societárias (CNPJ 31.627.679/0001-77)
e MP Participações Societárias (CNPJ: 31.390.433/0001-24) controladoras das empresas Ledo
Diesel Ltda (CNN: 78.592.532/0001-42), Ledo Energia Indústria de Geradores Ltda (CNPJ:
10.837.578/0001-50) e Sete locações Ltda (CNPJ: 08.930.116/0001-31), constituem o "GRUPO
LE-6;0". O Grupo foi fundado na cidade de Londrina em 1961 desde o inicio investindo em negócios
da cidade, sendo genuinamente londrinense.
Atuam no ramo de pegas para motores a diesel, venda de motores e fabricação e locação de grupo
de geradores de energia a diesel, biogás e gas natural. O Grupo Ledo trabalha com mais de 15 mil
itens para pegas de reposição com foco nos motores a diesel. A Ledo é uma empresa certificada com
a ISO 9001, esta certificação oferece ao cliente a garantia de que o Sistema de Gestão da Qualidade é
baseado em aprimoramentos, responsabilidade, serviços e produtos de qualidade.
A Ledo possui 11 filiais, presentes nas cidades de Londrina, Maringá, Curitiba, Cascavel, Itajai,
Chapeco, Bauru, Campo Grande, Sinop, Porto Alegre e São Paulo. Hoje esta presente no Sul, Sudeste
e Centro Oeste do Brasil com projeto em 2021 em estender a atuação para o Nordeste do pais.
Hoje está instalado em uma area que atingiu a sua capacidade maxima de utilização o que
impossibilita expansão, assim requerer a doação de Area para expansão e implantação de nova
sede. Para 2021, projetam um aumento de 30% no faturamento que so sera possível com a
ampliação da Area fabril no novo terreno.

INCENTIVO SOLICITADO: Doação de terreno de aproximadamente 20.000,00 m2 para implantação
e expansão da indústria.

AREA A SER AVALIADA: area de terras totalizando aproximadamente 13.000,00 m2, constituída do
Lote "A" com 605,664m2 a ser destacado da Rua Carlos Rottman (Parte do jardim Progresso), Lote
"B" com 568,970m2 a ser destacado da Rua Carlos Rottman (Vila Marizia) e area contendo
aproximadamente 11.900,00m2 a ser destacada da Area em maior porção do Lote n.Q B-I/C, todos
da Gleba Patrimônio Londrina, sem benfeitorias.

INVESTIMENTO: Serão investidos cerca de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais),
sendo 50% com recursos próprios e 50% financiamento.

FATURAMENTO: A previsão de faturamento para o próximo ano é de aproximadamente R$
40.500.000,00 (quarenta milhões e quinhentos mil reais).

VOLUME DE EXPORTAÇÃO: A previsão de exportação (motores e geradores) é de
aproximadamente R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)

VOLUME DE IMPOSTOS: A previsão de arrecadação de tributos para o proximo ano é de R
10.000.000,00 (dez milhões de reais)

NÚMERO DE EMPREGOS: Compromete-se a manter no Município de Londrina aproxin
60 empregos diretos.
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PRAZO PARA CONSTRUÇÃO: No imóvel a ser doado, a empresa se compromete a construir
aproximadamente 3.000,00 m2 com inicio das obras em 12 (doze) meses e 36 (trinta e seis) meses
para término, a partir da data da liberação da Area para construção.

VOTAÇÃO:

NOME DO REPRESENTANTE ENTIDADE VOTO

Atacy de Melo junior Representante do Executivo SIM

Odivaldo Moreno Alves Representante do Executivo SIM

Nicolsen Barros Silva Representante do Executivo SIM

Elzo Augusto Carreri Representante do Conselho Municipal do
Trabalho, Emprego e Renda - CMTER

SIM

Marcus Vinícius Gimenes Representante da ACIL SIM

André Luis Sampaio Silvestri Representante da UEL SIM

CONCLUSÃO DA COMISSÃO: Diante das informações supra descritas, foi colocado em votação:
sendo 6 (seis) votos favoráveis. A Comissão concluiu favoravelmente, por 6 (seis) votos
doação da Area de terras totalizando aproximadamente 13.000,00 m2, constituída do Lote
"A" com 605,664m2 a ser destacado da Rua Carlos Rottman (Parte do Jardim Progresso),
Lote 13" com 568,970m2 a ser destacado da Rua Carlos Rottman (Vila Marizia) e Area
contendo aproximadamente 11.900,00m2 a ser destacada da Area em maior porção do Lote
n.2 B-I/C, todos da Gleba Patrimônio Londrina, sem benfeitorias, deste Município. A
aprovação pela Comissão não exime a empresa de apresentar toda a documentação atualizada, para
que seja possível dar continuidade ao processo administrativo de doação. O Projeto de Lei devera
ser encaminhado à Câmara de Vereadores para aprovação.

03 - F&K GROUP TECNOLOGIA EM SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA CNPI 09.652.475/0001-
37:
Corn mais de uma década de fundação e reconhecida internacionalmente, a F&K Group, empresa
brasileira de desenvolvimento e produção de chicotes elétricos e produtos eletrônicos, está
localizada na cidade de Londrina. A empresa esta situada na Avenida Arthur Thomas, 1795, jardim
Bandeirantes e tem como ramo de atividade a fabricação de componentes eletrônicos. A F&K Group
está ampliando sua linha de produtos e tem como plano de expansão a fabricação de chicotes
elétricos para os segmentos agrícolas, automotivo, veículos elétricos e suas partes, elevadores,
rastreamento via satélite e refrigeração industrial, assim necessita de um espaço maior que
comporte toda a estrutura.

A empresa conta com maquinários de ponta e equipe com altíssimo Know-How técnico, dand
suporte As mais importantes empresas do Brasil e do mundo em seus segmentos. Atende
diretamente a Holanda e Estados Unidos e indiretamente outros parses da Europa, Oriente Médio e
America Latina.

INCENTIVO SOLICITADO: Doação de terreno de aproximadamente 10.000,00 m2 para implantação
de indústria, cujo projeto prevê a construção de aproximadamente 3.800,00 m2 de area construída.

AREA A SER AVALIADA: area de terras totalizando 6.343,21 m2 constituída dos Lotes conforme
abaixo, todos situados no Parque Tecnológico "Francisco Sciarra", de propriedade da CODEL, sem
benfeitorias.
1. Lote n° 19, Quadra 2, com 1.909,30 m2 - Pq. Tecnológico Francisco Sciarra, Matricula 9256 - 49 RI
2. Lote n° 20, Quadra 2, com 1.138,52 m2, Pq. Tecnológico Francisco Sciarra, Matricula 9257 - 49 RI
3. Lote n° 21, Quadra 2, com 1.098,91 m2, Pq. Tecnológico Francisco Sciarra, Matricula 9258 - 49 RI
4. Lote n° 22, Quadra 2, com 1.098,46 m2, Pq. Tecnológico Francisco Sciarra, Matricula 9259 - 49 RI
5. Lote n° 23, Quadra 2, com 1.098,02 m2, Pq. Tecnológico Francisco Sciarra, Matricula 9260 - 49 R

FATURAMENTO: A previsão de faturamento anual é de aproximadamente R$ 19.800/060,00
(dezenove milhões e oitocentos mil reais).

VOLUME DE EXPORTAÇÃO: A previsão para o proximo ano é de R$ 1.200.000,00 (un ill -
duzentos mil reais)
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VOLUME DE IMPOSTOS: A previsão de arrecadação de tributos para o proximo ano é de R$
311.500,00 (trezentos e onze mil e quinhentos reais) sendo de ICMS R$ 217.000,00, IPI R$
91.300,00 e ISSQN na ordem de R$ 3.200,00.

NÚMERO DE EMPREGOS: Possui atualmente 53 e deverá gerar aproximadamente 40 novos
empregos diretos.

PRAZO PARA CONSTRUÇÃO: No imóvel a ser doado, a empresa se compromete a construir
aproximadamente 3.800,00 m2 com inicio das obras em 24 (vinte e quatro) meses e 36 (trinta e
seis) meses para término, contados a partir da data da publicação da lei.

O processo com a documentação da empresa pretendente foi devidamente analisado e aprovado,
quanta à sua viabilidade, pelo Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação em reunião
realizada no dia 27 de novembro de 2020.

VOTAÇÃO:
NOME DO REPRESENTANTE ENTIDADE VOTO
Atacy de Melo junior Representante do Executivo SIM
Odivaldo Moreno Alves Representante do Executivo SIM
Nicolsen Barros Silva Representante do Executivo SIM
Elzo Augusto Carreri Representante do Conselho Municipal

do Trabalho, Emprego e Renda -
CMTER

SIM

Marcus Vinicius Gimenes Representante da ACIL SIM

Andre Luis Sampaio Silvestri Representante da UEL SIM

CONCLUSÃO DA COMISSÃO: Diante das informações supra descritas, foi colocado em votação:
sendo 6 (seis) votos favoráveis. A Comissão concluiu favoravelmente, por 6 (seis) votos
doação da área de terras totalizando 6.343,21 m2 constituída dos Lotes 19, 20, 21, 22 e 23,
todos da Quadra 2, todos do Parque Tecnológico Francisco Sciarra. A aprovação pela Comissão
não exime a empresa de apresentar toda a documentação atualizada, para que seja possível dar
continuidade ao processo administrativo de doação. 0 Projeto de Lei devera ser encaminhado
Camara de Vereadores para aprovação.

04 - ANGELO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA "SUCO NATU" - CNI1 
15.258.662/0001-33 
A empresa está localizada na Rua Joao Guilherme n.2 393, Jardim Taroba no Município de Londrina
e tem como ramo de atividade a fabricação de sucos de frutas. Os produtos atualmente são
comercializados diretamente pela empresa, nas regiões metropolitanas de Londrina, Maringá
Ivaipora.
Os 'SUCOS NATO', produzem sucos e néctares de frutas naturais sem conservantes ou aditivos e
vem há pouco mais de sete anos em franco crescimento industrial e comercial, ficando com o atual
espaço físico limitado, além de estar em imóvel alugado o que dificulta algumas alterações
estruturais para ampliação. Ha dificuldade de espaço para armazenamento de matéria prima e para
Area de produção, o que gera a impossibilidade de aquisição de novos equipamentos para ampliar,
agilizar e melhorar o fluxo de produção.
Com o objetivo de aumentar a capacidade produtiva da empresa, a mesma necessita de um novo
imóvel com maior area, capaz de alocar os equipamentos necessários para ampliação da produção.

Com a expansão poderá atingir uma area maior de ação, aumentando a força de venda,s e
diversificando a linha de produtos para sucos sem adição ou de baixo teor de açúcar, além de
sabores de de frutas que poderão ser implantados.

INCENTIVO SOLICITADO: Doação de terreno de aproximadamente 3.400,00 m2 para »plantação
de indústria, cujo projeto prevê a construção de aproximadamente 1.200,00 m2 de are( construída.
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AREA PRETENDIDA: Area de terras contendo 3.434,75 m2 a ser destacada do Lote n2 01-A, corn
Area de 7.724,57 m2 (matricula 87.675 - 2° RI), da subdivisão do Lote 70-A da GLEBA LINDOIA,

Município de Londrina, sem benfeitorias.

INVESTIMENTO: Serão investidos cerca de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), entre obras
civis, instalações, máquinas e equipamentos, sendo 21% com recursos próprios, 39%
financiamento e 40% consórcio imobiliário.

FATURAMENTO: A previsão de faturamento anual é de aproximadamente R$ 3.300.000,00 (três
milhões e trezentos mil reais).

VOLUME DE IMPOSTOS: A previsão de arrecadação de tributos para o proximo ano é de R$
280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) SIMPLES e R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) de

ICMS.

NÚMERO DE EMPREGOS: manter no local, 13 empregos diretos.

PRAZO PARA CONSTRUÇÃO: No imóvel a ser doado, a empresa se compromete a construir
aproximadamente 1.200,00 m2 com inicio das obras em 12 (doze) meses e 36 (trinta e seis) meses
para término, contados a partir da data da publicação da lei.

VOTAÇÃO:

NOME DO REPRESENTANTE ENTIDADE VOTO

Atacy de Melo Junior Representante do Executivo

Odivaldo Moreno Alves Representante do Executivo

Nicolsen Barros Silva Representante do Executivo

Elzo Augusto Carreri Representante do Conselho Municipal do
Trabalho, Emprego e Renda - CMTER

.......

Marcus Vinícius Gimenes Representante da ACIL

André Luis Sampaio Silvestri Representante da UEL

CONCLUSÃO DA COMISSÃO: Diante das informações supra descrita, a Comissão decidiu por
aguardar mais informações sobre o projeto da empresa e representantes da mesma para a próxima
reunido.

05 - ACANTHICUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - "EUROIMPORT" - CNPJ:
22.008.131/0001-58 - 
Empresa estabelecida na Rua do Mein, 291 - 42 andar, Vila Olímpia/SP, é proprietária dos imóveis
situados na cidade de Londrina, que tern suas atividades de operação realizadas por outras
empresas do mesmo GRUPO, quais sejam: EURO IMPORT MOTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS
LTDA, CVK AUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SUL IMPORT VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. Ressalta-
se que as referidas empresas pertencem ao mesmo Grupo Econômico e a ACANTHICUS é a empresa
proprietária dos imóveis que tern suas atividades de operação realizadas por estas empresas.

A Empresa é proprietária dos Lotes com frente para Avenida Tiradentes confrontante com os Lotes
pleiteados. Ressalta-se que as Areas pleiteadas, cujas dimensões, têm utilidade somente para as
empresas do GRUPO, principalmente para que tenham também uma saída pelos fundos.

E. um grupo multinacional norte-americano, com sede em Houston - Texas e operações nos Estados
Unidos da América, Grã-Bretanha e Brasil. Fundado em 1995, abriram o capital na Bolsa de Nova
York em 1997, sendo atualmente o quarto maior grupo de concessionárias de veículos leves dos
Estados Unidos da América. No Brasil operam 7 marcas, sendo elas: HONDA, BMW, BMW MOTOS,
MINI COOPER, TOYOTA, LAND ROVER E JAGUAR com 20 concessionárias, em 11 diferentes cidades
nos estados de São Paulo, Parana e Santa Catarina. As concessionárias oferecem todos os produto
das marcas que representam como venda de veículos novos e usados, serviços de maim
peças, funilaria e pinturas automotivas.

INCENTIVO SOLICITADO: Doação de Areas para estacionamento, dos imóveis, todo
da Avenida Ouro, destacadas do Jardim São Francisco de Assis:
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1. Area 18/23 com 990,00 m2 - Matricula n.° 47.408 - 12RI
2. Area 17-A, corn 165,00 m2 - Matricula n.° 47.407 - 12RI
3. Area 16-A, com 165,00 m2 - Matricula n.° 47.406 - 12RI

AVALIAÇÃO DA AREA PRETENDIDA: Areas abaixo relacionadas todas da subdivisão da Avenida
Ouro do Jardim São Francisco de Assis, avaliadas por meio do Laudo n° 066/2020, datado de 10 de
setembro de 2020, por R$ 779.200,00 (setecentos e setenta e nove mil e duzentos reais).
1. Area 18/23 com 990,00 m2- Matricula n.°- 47.408 - 1°-RI - R$ 550.000,00
2. Area 17-A, com 165,00 m2 - Matricula n.° 47.407 -12R1- R$ 114.600,00
3. Area 16-A, com 165,00 m2 - Matricula n.° 47.406 - 12111- R$ 114.600,00

FATURAMENTO: A previsão de faturamento para o proximo ano é de aproximadamente R$
123.400.000,00 [cento e vinte e três milhões de reais).

VOLUME DE IMPOSTOS: A arrecadação de tributos (ISSQN) no ano 2019 de R$ 64.663,45
(sessenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais e quarenta a cinco centavos).

NÚMERO DE EMPREGOS: manter no local, aproximadamente 50 empregos diretos.

VOTA AO:
NOME DO REPRESENTANTE ENTIDADE VOTO
Atacy de Melo Junior Representante do Executivo SIM

Odivaldo Moreno Alves Representante do Executivo SIM

Nicolsen Barros Silva Representante do Executivo SIM

Elzo Augusto Carreri Representante do Conselho Municipal
do Trabalho, Emprego e Renda -
CMTER

SIM

Marcus Vinícius Gimenes Representante da ACIL SIM

André Luis Sampaio Silvestri Representante da UEL SIM

CONCLUSÃO DA COMISSÃO: Diante das informações supra descritas, foi colocado em votação:
sendo 06 (seis) votos favoráveis. A Comissão concluiu favoravelmente, por 06 (seis) votos
doação das áreas 18/23 com 990,00 m2 - Matricula n.2 47.408, area 17-A com 165,00 m2 -
Matricula n.2 47.407 e area 16-A com 165,00 m2 - Matricula n.2 47.406 todos do 10 Oficio do
Registro de Imóveis da Comarca de Londrina, todos da subdivisão da Avenida Ouro do
Jardim São Francisco de Assis, neste Município de Londrina. A aprovação pela Comissão não
exime a empresa de apresentar toda a documentação atualizada, para que seja possível dar
continuidade ao processo administrativo de doação. O Projeto de Lei deverá ser encaminhado
Câmara de Vereadores para aprovação.

06 - FEMIN INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI- CNPI 14.391.128/0001-38:
A empresa esta situada na Rua Julia Fernandes Bertolucci, 115, Parque Industrial José Belinati,
neste Município e tern como ramo de atividade a fabricação de pallets novos e reformas de pallets
usados, ainda a industrialização de resíduos de madeira e lenhas em geral, transformando os em
resíduos de cavacos para alimentação de forno e caldeiras. Trata-se de uma empresa
ecologicamente correta onde a maioria da produção é feita corn pallets reciclados e a minoria de
reflorestamento certificado pelo IBAMA. Devido a necessidade de ampliação das instalações e
aumento da produção, a empresa solicita doação do terreno da Rua Edson Gere Vicente n° 255.

INCENTIVO SOLICITADO: Doação do terreno da Rua Edson Gere Vicente n° 255, com Area de
2.212,006 m2, constituído do Lote 13, da Quadra 1, do Parque Germano Balan, para ampliação das
instalações da indústria, cujo projeto prevê a construção de aproximadamente 900,00 m2 de. Area
construida.

AREA A SER AVALIADA: Lote n° 13, Quadra 01, com área total de 2.212,006 m2,
do 22 Oficio, resultante da subdivisão do lote 38-1-13/1, do Parque Industrial Germ

at icula 63.
o Balan.
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INVESTIMENTO: Serão investidos cerca de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), entre obras civis,
instalações, máquinas e equipamentos, sendo 50% com recursos próprios, 50% financiamento.

FATURAMENTO: A previsão de faturamento anual é de aproximadamente R$ 5.200.000,00 (cinco
milhões e duzentos mil reais).

VOLUME DE IMPOSTOS: A previsão de arrecadação de tributos (DAS - SIMPLES NACIONAL) para
o proximo ano é de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).

NÚMERO DE EMPREGOS: Possui atualmente 12 e deverá gerar aproximadamente 08 novos
empregos diretos.

PRAZO PARA CONSTRUÇÃO: No imóvel a ser doado, a empresa se compromete a construir
aproximadamente 900,00 m2 com inicio das obras em 12 (doze) meses e 36 (trinta e seis) meses
para termino, contados a partir da data da publicação da lei.

VOTA

NOME DO REPRESENTANTE ENTIDADE VOTO
Atacy de Melo junior Representante do Executivo SIM

Odivaldo Moreno Alves Representante do Executivo SIM

Nicolsen Barros Silva Representante do Executivo SIM
Elzo Augusto Carreri Representante do Conselho Municipal

do Trabalho, Emprego e Renda -
CMTER

SIM

Marcus Vinícius Gimenes Representante da ACIL SIM

André Luis Sampaio Silvestri Representante da UEL SIM

CONCLUSÃO DA COMISSÃO: Diante das informações supra descritas, foi colocado em votação
sendo 6 (seis) votos favoráveis. A Comissão concluiu favoravelmente, por 6 (seis) votos
doação do Lote n° 13, Quadra 01, com Area total de 2.212,006 m2 , matricula 63.460 do 2°
Oficio, resultante da subdivisão do lote 38-1-8/1, do Parque Industrial Germano Balan. A
aprovação pela Comissão não exime a empresa de apresentar toda a documentação atualizada, para
que seja possível dar continuidade ao processo administrativo de doação. O Projeto de Lei deverá
ser encaminhado à Camara de Vereadores para aprovação.

07 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LIDA - CNPI 00.028.986/0001-08: 
A ATLAS SCHINDLER, com sede em São Paulo e com estabelecimento fabril localizado na Avenida
Angelina Ricci Vezozzo n'2 3400, Gleba Lindoia, Quadra E-2, no Município de Londrina. A unidade
industrial da empresa em Londrina é fabricante dos seguintes produtos: Elevadores e Monta Cargas
e Escadas e Esteiras Rolantes. A empresa também se destaca no cenário mundial produzin o
elevadores e escadas rolantes e é polo exportador para a America Latina.

Por meio da LEI MUNICIPAL N9 7.208, de 04/11/1997, o Executivo foi autorizado a doar a Empresa
Elevadores Atlas Schindler S.A o imóvel denominado Lote E-2, com 172.500,00 m2, da Gleba
Primavera, na qual a empresa construiu e esta instalada na zona industrial desde 1998, somando 22
anos de atividades no local. Em 2021, a empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER implantará, no
mesmo endereço industrial, um novo Centro de Soluções Integradas (CSI), ou seja, um hub
especializado em serviços administrativos, que criará aproximadamente 400 novas vagas de
emprego direto e indireto na cidade em função da transferência de atividades administrativas da
cidade de São Paulo para Londrina para uma melhor sinergia com a fabrica e alinhamento dos
processos, contribuindo também para a soma de empregos.

INCENTIVO SOLICITADO: A empresa solicita isenção do IMPOSTO TERRITORIAL URBANO
e isenção da TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO pelo período
10 anos.

CONTRAPARTIDA: Implantação pela empresa, no mesmo endereço industrial rece
de um novo Centro Administrativo.

IPTU
ate

ido em doa o,
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VOTA Ao:
NOME DO REPRESENTANTE ENTIDADE VOTO

Atacy de Melo Junior Representante do Executivo SIM

Odivaldo Moreno Alves Representante do Executivo SIM

Nicolsen Barros Silva Representante do Executivo SIM

Elzo Augusto Carreri Representante do Conselho Municipal

do Trabalho, Emprego e Renda -
CMTER

SIM

Marcus Vinícius Gimenes Representante da ACIL NÃO

Andre Luis Sampaio Silvestri Representante da UEL SIM

CONCLUSÃO DA COMISSÃO: Diante das informações supra descritas, foi colocado em votação:

sendo 5 (cinco) votos favoráveis e 1 (um) voto desfavorável. A Comissão concluiu

favoravelmente, por 5 (cinco) votos à concessão de isenção do IMPOSTO TERRITORIAL

URBANO IPTU e isenção da TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

pelo período de ate 10 anos. 0 Projeto de Lei deverá ser encaminhado à Câmara de Vereadores

para aprovação.

Nada mais havendo tratar, a reunião foi encerrada As 15 horas e 16 minutos, assinada pelos

membros da Comissão, presentes.

Atacy de Melo Junior
Representante do EXECUTIVO (CO EL)

Elzo Augusta Carperi
Representante daiCMTER

Marcus Vin
Repres

Rep
uva
/V0 (SM

dival 
9,

o (fives
Rep esen tan do EXECUTIVO (CODEL)

Silve ti
UEL
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Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
Cvk Auto Peças Comercio de Veículos.

03/02/2020

Unidade: CVK Auto Comércio de Veículos Ltda

Setor: Administração

No de Funcionários

Cargo: Assistente Administrativo Pleno Masc.: 0 Fern.: 0 Menor: 0 Total: 0

Risco Ocupacional Especifico Grupo

Não há exposição a riscos ambientais Inespecificos

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. TRAB MUD. FUNC. DEMISSÃO

Exame Clinico X x x X X

No de Funcionários

Cargo: Controller Operacional Masc.: 0 Fern.: 0 Menor: 0 Total: 0

Risco Ocupacional Especifico Grupo
Não há exposição a riscos ambientais Inespecificos

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. TRAB MUD. FUNC. DEMISSÃO

Exame Clinico x x x x x

No de Funcionários

Cargo: Estagiário (a) Masc.: 0 Fern.: 0 Menor: 0 Total: 0

Risco Ocupacional Especifico Grupo

Não há exposição a riscos ambientais Inespecificos

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. TRAB MUD. FUNC. DEMISSÃO
Exame Clinico x x x x x

Setor: Administração Oficina

No de Funcionários

Cargo: Consultor (a) Técnico (a) Masc.: 0 Fern.: 0 Menor: 0 Total: 0

Risco Ocupacional Especifico Grupo

Não há exposição a riscos ambientais Inespecificos

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. TRAB MUD. FUNC. DEMISSÃO
Exame Clinico x x x x x

No de Funcionários

Cargo: Consultor (a) Técnico (a) Junior Masc.: 3 Fern.: 2 Menor: 0 Total: 5

Risco Ocupacional Especifico Grupo

Não há exposição a riscos ambientais Inespecificos

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. TRAB MUD. FUNC. DEMISSÃO
Exame Clinico X x x x x

No de Funcionários

Cargo: Gerente de Pós Vendas Masc.: 0 Fern.: 1 Menor: 0 Total: 1

Risco Ocupacional Especifico Grupo
Não há exposição a riscos ambientais Inespecificos

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. TRAB MUD. FUNC. DEMISSÃO
Exame Clinico X X X X X

Setor: Financiamento

No de Funcionários

Cargo: Vendedor (a) Masc.: 0 Fern.: 1 Menor: 0 Total: 1

Risco Ocupacional Especifico Grupo

Não há exposição a riscos ambientais Inespea icos

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. TRAB MUD. FUNC. DEMISSÃO

Exame Clinico X X X X

Setor: Funilaria I Montagem de Veículos



No de Funcionários

Cargo: Montador (a) de Autos Pleno Masc.: 1 Fern.: 0 Menor: 0 Total: 1

Risco Ocupacional Especifico Grupo
Radiações não ionizantes, Ruído continuo ou intermitente F's co

Fumos metálicos Químico

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. TRAB MUD. FUNC. DEMISSÃO

Espirometria X 24 meses X X

Exame Audiométrico X 6 meses 12 meses X X

Exame Clinico X 12 meses X X X

Hemograma Completo X 12 meses X X

Raio X de Tórax (OIT) X 12 meses X

Setor: Mecânica

No de Funcionários
Cargo: Chefe de Oficina Masc.: 0 Fern.: 0 Menor: 0 Total: 0

Risco Ocupacional Especifico Grupo
Ruído continuo ou intermitente Físico

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. TRAB MUD. FUNC. DEMISSÃO

Exame Audiométrico X 6 meses 12 meses X X

No de Funcionários
Cargo: Mecânico (a) de Autos III Masc.: 1 Fern.: 0 Menor: 0 Total: 1

Risco Ocupacional Especifico Grupo
Ruído continuo ou intermitente Físico
Oleo lubrificante Químico

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. TRAB MUD. FUNC. DEMISSÃO

Exame Audiométrico X 6 meses 12 meses X X

Exame Clinico X 12 meses X X X

Hemograma Completo X 12 meses X X

No de Funcionários

Cargo: Mecânico (a) de Autos Pleno Masc.: 3 Fern.: 0 Menor: 0 Total: 3

Risco Ocupacional Especifico Grupo
Ruído continuo ou intermitente Físico

Oleo lubrificante Químico

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. TRAB MUD. FUNC. DEMISSÃO
Exame Audiométrico X 6 meses 12 meses X X

Exame Clinico X 12 meses X X X

Hemograma Completo X 12 meses X X

Setor: Peças I Estoque

No de Funcionários

Cargo: Balconista de Pegas Junior Masc.: 0 Fem.: 4 Menor: 0 Total: 4

Risco Ocupacional Especifico Grupo
Não há exposição a riscos ambientais Inespecificos

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. TRAB MUD. FUNC. DEMISSÃO

Exame Clinico X X X X X

No de Funcionários
Cargo: Balconista de Pegas Pleno Masc.: 0 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 0

Risco Ocupacional Especifico Grupo

Não há exposição a riscos ambientais Inespecificos

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. TRAB MUD. FUNC. DEMISSÃO

Exame Clinico X X X X X

No de Funcionários

Cargo: Balconista de Pegas Sênior Masc.: 0 Fern.: 0 Menor: 0 Total: 0

Risco Ocupacional Especifico Grupo

Não há exposição a riscos ambientais Inespecificos

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. TRAB MUD. FUNC. DEMISSÃO

Exame Clinico X X X X X



Setor: Preparação e Pintura

No de Funcionários

Cargo: Pintor (a) de Autos Junior Masc.: 1 Fern.: 0 Menor: 0 Total: 1

Risco Ocupacional Especifico Grupo
Ruído continuo ou intermitente Físico

Poeiras, Tintas e Solventes Químico

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. TRAB MUD. FUNC. DEMISSÃO

Ac. Hipúrico - Urina X 12 meses X

Acido Metil-Hipúrico - Urina X 12 meses X

Dosagem de Chumbo - Sérico X 12 meses X

Espirometria X 24 meses X

Exame Audiométrico X 6 meses 12 meses X X

Raio X de Tórax (OIT) X 24 meses X

No de Funcionários

Cargo: Pintor (a) de Autos Sênior Masc.: 1 Fern.: 0 Menor: 0 Total: 1

Risco Ocupacional Especifico Grupo
Ruído continuo ou intermitente Fisico
Poeiras, Tintas e Solventes Químico

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. TRAB MUD. FUNC. DEMISSÃO

Ac. Hipúrico - Urina X 12 meses X

Acido Metil-Hipúrico - Urina X 12 meses X

Dosagem de Chumbo - Sérico X 12 meses X

Espirometria X 24 meses X

Exame Audiométrico X 6 meses 12 meses X X

Raio X de Tórax (OIT) X 24 meses X

Setor: Vendas

No de Funcionários

Cargo: Gerente de Vendas Masc.: 0 Fern.: 0 Menor: 0 Total: 0

Risco Ocupacional Especifico Grupo
Não há exposição a riscos ambientais Inespecificos

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. TRAB MUD. FUNC. DEMISSÃO

Exame Clinico X X X X X

No de Funcionários

Cargo: Gerente Geral de Marca Masc.: 0 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 0

Risco Ocupacional Especifico Grupo

Não há exposição a riscos ambientais Inespecificos

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. TRAB MUD. FUNC. DEMISSÃO

Exame Clinico X X X X X

No de Funcionários

Cargo: Vendedor (a) Masc.: 0 Fern.: 0 Menor: 0 Total: 0

Risco Ocupacional Especifico Grupo
Não há exposição a riscos ambientais Inespecificos

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. TRAB MUD. FUNC. DEMISSÃO
Exame Clinico X X X X X

No de Funcionários

Cargo: Vendedor (a) de Autos Masc.: 6 Fern.: 3 Menor: 0 Total: 9
Risco Ocupacional Especifico ' Grupo
Não há exposição a riscos ambientais Inespecificos

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. TRAB MUD. FUNC. DEMISSÃO
Exame Clinico X X X X X

No de Funcionários

Cargo: Vendedor (a) de Consórcios Masc.: 0 Fenn.: 1 Menor: 0 Total: 1

Risco Ocupacional Especifico Grupo

Não há exposição a riscos ambientais Inespecíficas

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. TRAB MUD. FUNC. DEMISSÃO

Exame Clinico X X X X X



Total de Funcionários

Masculino Feminino Menor Total

Funcionários 16 10 0 28

Antonio Carlos Savi

Responsável pelo PCMSO

CRM: 51327/SP

Especialidade: Medicina do Trabalho
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1. Objetivo
3

0 presente Programa de Prevenção de Riscos Ambientais foi elaborado em atenção à solicitação da
empresa abaixo identificada, objetivando atender as exigências da Portaria n.° 3214/78 que aprova as
Normas Regulamentadoras — NR — do Capitulo V, Titulo II, da Consolidação das Leis do Trabalho,
relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, entre as quais, a "NR-9 — Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais — PPRA", com redação dada pela Portaria n.° 25, de 29/12/1994, que estabelece a
obrigatoriedade de sua elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições
que admitam trabalhadores como empregados.

Este documento trata basicamente em definir um programa de ações que objetivam promover e preservar
a saúde e integridade dos trabalhadores através de antecipação, do reconhecimento, da avaliação e
conseqüente controle da ocorrência dos riscos ambientais existentes ou que venham existir no ambiente
de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

O P.P.R.A. deve estar articulado com as demais Normas Regulamentadoras, em especial a N.R.7
"Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional".

As ações contidas neste Programa serão desenvolvidas no âmbito deste estabelecimento, sob a
responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores, sendo sua abrangência e
profundidade dependentes das características dos riscos e das necessidades de controle.

2. Identificação da Empresa

Razão Social:

Endereço:

C.N.P.J.:

Atividade econômica:

C.N.A.E:

Grau de Risco:

N° Empregados:

Turno de trabalho:

CVK AUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

Avenida Tiradentes, 5665, Loja 01, Jd. São Francisco, Londrina, PR.

08.964.646/0001-09.

Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos.

45.11-1-01.

2 (dois)

26 (vinte e seis)

Diurno

3. Considerações Gerais

3.1. Riscos Ambientais

Conforme a Norma Regulamentadora NR-9, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos
e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou
intensidade e tempo de exposição são capazes de causar danos A. saúde do trabalhador.

3.1.1 - Agentes Físicos

São as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído,
vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem
como a infra-som e o ultra-som.

Rua: Almirante Noronha, 494 - CEP: 02043-060 jardim São Paulo - São Paulo - SP -Tel

e-mail: agendamento@avantiengenharta.com.br - site: www.avantiengeet
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3.1.2 - Agentes Químicos
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São as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pelas vias respiratórias,
nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de
exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão.

3.1.3 - Agentes Biológicos

São as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, virus, entre outros.

4. Potencial de Riscos Ambientais e Periodicidade de Exposição

Com o objetivo de estimar o grau de risco e também de definir prioridades e prazos para as medidas de
controle a serem adotadas, foi efetuada uma análise das atividades, operações e processos utilizados na
empresa, de modo a antecipar e/ou identificar a presença dos agentes fisicos, químicos e biológicos que
possam prejudicar a saúde dos trabalhadores.

0 quadro a seguir contempla o critério adotado para a classificação do potencial de risco ambiental.

Potencial de Risco

Baixo 0 grau de exposição, a toxicidade e a propriedade do agente indicam que, sob
condições normais de operação, existe um potencial mínimo ou inexpressivo de atingir
os limites ocupacionais correntemente aceitáveis.

Moderado 0 grau de exposição, a toxicidade e a propriedade do agente indicam que, sob
condições normais de operação, existe um moderado potencial de atingir os limites
ocupacionais correntemente aceitáveis.

Alto 0 grau de exposição, a toxicidade e a propriedade do agente indicam que, sob
condições normais de operação, existe um significativo potencial de atingir ou exceder
os limites ocupacionais correntemente aceitáveis.

Muito alto 0 grau de exposição, a toxicidade e a propriedade do agente indicam que, sob
condições normais de operação, existe um alto potencial de exposição, excedendo os
limites ocupacionais correntemente aceitáveis.

Para a classificação dos diferentes períodos de exposição aos riscos ambientais, utilizou-se como
referência principal, o conceito preconizado na Portaria n.° 3311 de 29/11/89 (revogada pela Portaria 546
de 11/03/10) em relação ao tempo de exposição, adotando-se as seguintes definições:

Ru : AI irante Noronha, 494 - CEP: 02043460 -jardim Sao Paulo - Sao Paulo - SP leis: 11 2283-2326/ 2283-2308

e-mail: agendamento@avantiengenharla.com.br - site: www.avan haria,com.br
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Periodicidade da exposição Descrição

Continua
A exposição se processa durante quase todo ou todo o dia da jornada de trabalho,

sem interrupção.

Intermitente
A exposição se repete durante muitas vezes na jornada de trabalho, com os tempos

somados totalizando longos períodos.

Eventual
A exposição se repete algumas vezes durante a jornada de trabalho, com os tempos

somados totalizando curtos períodos.

Esporádico
A exposição se repete em períodos irregulares (dias alternados, uma vez na semana,

mensalmente), não fazendo parte da jornada normal de trabalho.

Rara
A exposição é de baixíssima frequência (de 2 em 2 meses, semestralmente,

anualmente), não fazendo parte da jornada normal de trabalho.

Obs.: Jornada de trabalho considerada normal, de oito horas diárias.

5. Desenvolvimento do Programa Base

Foram seguidas para desenvolvimento do Programa Base, as seguintes etapas de trabalho:

5.1 - Antecipação dos Riscos

Envolveu a análise das instalações e os processos de trabalho, de modo a identificar os riscos potenciais e

introduzir medidas de proteção individuais, coletivas e/ou administrativas, para sua redução ou

eliminação.

5.2 - Reconhecimento dos Riscos

Envolveu a análise dos seguintes itens:
o Identificação dos riscos;
o Determinação e localização das possíveis fontes geradoras;

o Identificação das possíveis trajetórias e meios de propagação dos agentes agressivos no ambiente de

trabalho;
o Identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos;

o Caracterização das atividades e do tipo de exposição;

o Levantamento dos dados existentes na empresa, indicativos de possível comprometimento da saúde

decorrente do trabalho;

o Possíveis danos a saúde relacionados aos riscos identificados disponíveis na literatura técnica;

o Descrição das medidas de controle.

5.3 — Avaliação dos Riscos

A avaliação técnica dos riscos ambientais foi executada de maneira a:

o Comprovar o controle da exposição ou a inexistência dos riscos, identificados na etapa de

reconhecimento dos mesmos;

o Dimensionar a exposição dos trabalhadores aos agentes agressivos;

o Fornecer artifícios para o equacionamento das medidas de controle.

Nesta etapa de avaliação foram utilizados os critérios legais e as metodologias de avaliação constantes

nos anexos n.° 1 a n.° 14 da NR-15 (Norma Regulamentadora n.° 15), aprovada também pela Portaria n.°

3214/78.

Rua: mirante Noronha, 494 - CEP: 02043-060 - jardim Sao Paulo - Sao Paulo - SP - leis: 11 2283-2326 / 2283-2308

ail: agendamento@avantiengenharia,com.br - site: www„avantiengenharia.com.
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Os critérios legais, metodologias adotadas e instrumental utilizado na avaliação técnica quantitativa dos
agentes ambientais, estão descritos a seguir. A avaliação técnica qualitativa foi realizada através de
inspeção no local de trabalho e de informações recebidas da empresa solicitante.

5.3.1 — Ruído Continuo ou Intermitente

a) Critério legal adotado

0 critério legal adotado para a avaliação é o disposto no Anexo n.° 1 da NR-15, aprovada pela Portaria

3214/78, assim descrito:

1. Entende-se por ruído continuo ou intermitente, para os fins de aplicação de Limites de Tolerância, o

ruído que não seja ruído de impacto.

2. Os níveis de ruído continuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento

de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta

(SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador.

3. Os tempos de exposição aos níveis de ruído não devem exceder os limites de tolerância fixados no

quadro a seguir:

Nível de Ruído
dB(A)

Máxima exposição diária
permissível

85 8 horas
86 7 horas
87 6 horas
88 5 horas
89 4 horas e 30 minutos
90 4 horas
91 3 horas e 30 minutos
92 3 horas
93 2 horas e 40 minutos
94 2 horas e 15 minutos

95 2 horas
96 1 hora e 45 minutos
98 1 hora e 15 minutos
100 1 hora
102 45 minutos
104 35 minutos
105 30 minutos
106 25 minutos
108 20 minutos
110 15 minutos
112 10 minutos
114 8 minutos
115 7 minutos

4. Para os valores encontrados de nível de ruído intermediário será considerada a máxima exposição

diária permissível relativa ao nível imediatamente mais elevado.

5. Não é permitida a exposição a níveis de ruído acima de 115 dB(A) para indivíduos que não estejam

adequadamente protegidos.

6. Se durante a jornada de trabalho ocorrerem dois ou mais períodos de exposição a ruído de diferentes

níveis, devem ser considerados os seus efeitos combinados, de forma que se a soma das seguintes

frações:

C 1 + C2 + + Cn

Rua AImirnte Noronha, 494 - CEP: 02043-060 -Jardim Sao Paulo - São Paulo - SP - Tels: 11 2283-2326! 2283-2308

ail: agendamento@avantiengenharia.com.br - site: www.avantiengenharia.com.br
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Ti + T2 Tn

exceder a unidade, a exposição estará acima do limites de tolerância.

Na equação anterior C„ indica o tempo total em que o trabalhador fica exposto a um nível de ruído

especifico e Tr, indica a máxima exposição diária permissível a este nível, segundo o quadro

mencionado anteriormente.

7. As atividades ou operações que exponham os trabalhadores a níveis de ruído, continuo ou

intermitente, superiores a 115 dB(A), sem proteção adequada, oferecerão risco grave e iminente.

OBSERVAÇÃO: DOSE DE RUÍDO

Os limites de tolerância fixam tempos máximos de exposição para determinados níveis de ruído. Porém,

sabe-se que praticamente não existem tarefas profissionais nas quais o indivíduo é exposto a um único

nível de ruído durante a jornada. 0 que ocorre são exposições por tempos variados a níveis de ruído

variados. Para quantificar tais exposições utiliza-se o conceito de DOSE, resultando em uma ponderação

para cada diferente situação acústica, de acordo com o tempo de exposição e o tempo máximo permitido,

de forma cumulativa na jornada.

Para valores de dose de ruído menor ou igual a 0,5, a exposição é totalmente aceitável.

Para valores de dose de ruído maior que 0,5, e menor ou igual a 1, as situações encontram-se no "nível de

ação", ou seja, devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as

exposições não ultrapassem os limites de exposição. As ações devem incluir o monitoramento periódico

da exposição, a informação aos trabalhadores e o controle médico.

Para valores de dose ruído superiores a unidade, a exposição ultrapassa o limite, não sendo admissivel,

portanto deve-se controlar o ruído respectivamente na sua fonte de origem e/ou na sua trajetória e/ou no

próprio receptor, realizando também controle médico.

b) Equipamento utilizado

Utiliza-se o medidor digital de nível de pressão sonora, tipo 2, conforme IEC 651, operando no circuito

de compensação "A" , circuito de resposta lenta.

5.3.2 — Ruído de Impacto

a) Critério legal adotado

0 critério legal adotado para avaliação é o disposto no Anexo n.° 2 da NR-15, aprovado pela Portaria

3214/78, assim descrito:

1. Entende-se por ruído de impacto aquele que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a

1 (um) segundo , a intervalos superiores a 1 (um) segundo.

2. Os níveis de impacto deverão ser avaliados em decibéis (dB) , com medidor de nível de pressão

sonora operando no circuito linear e circuito de resposta para impacto. As leituras devem ser feitas

próximas ao ouvido do trabalhador. 0 limite de tolerância para ruído de impacto sera de 130

dB(L1N EAR). Nos intervalos entre os picos, o ruído existente deverá ser avaliado como ruído

continuo.

3. Em caso de não se dispor de medidor do nível de pressão sonora com circuito de resposta para

impacto, será válida a leitura feita no circuito de resposta rápida (FAST) e circuito de compensação

"C". Neste caso, o limite de tolerância será de 120 dB(C).

4. As atividades ou operações que exponham, os trabalhadores, sem proteção adequada, a níveis de

ruído de impacto superiores a 140 dB (LINEAR), medidos no circuito de resposta para impacto, ou

Rua: Almirante Noronha 494- CEP: 02043-060 - jardim Sao Paulo -São Paulo - SP - Tels: 11 2283-23

e-mail: agendamento@avantiengenharia.com.br - site: www.avantiengenharia.com
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superiores a 130 dB(C), medidos no circuito de resposta rápida (FAST), oferecerão risco grave e
iminente.

b) Equipamento utilizado

Utiliza-se o medidor digital de nível de pressão sonora, tipo 2, conforme IEC 651 operando no circuito de
resposta rápida (FAST) e circuito de compensação "C".

5.3.3 — Calor

a) Critério legal adotado

0 critério legal adotado para a avaliação é o disposto no Anexo n.° 3 da NR — 09, aprovado pela Portaria
n.° 1.359, de 09/12/2019, cujo objetivo é definir critérios para a prevenção dos riscos à saúde dos

trabalhadores decorrentes das exposições ocupacionais ao calor, destacando-se a possibilidade de
implementação de medidas de prevenção na etapa de reconhecimento dos riscos, não sendo
imprescindível a realização de avaliação quantitativa.

Havendo necessidade de avaliação quantitativa, esta seguirá a metodologia e procedimentos descritos na
Norma de Higiene Ocupacional— NHO 06 (2 edição —2017) da Fundacentro_

Entretanto, sempre que os níveis de ação contidos no Quadro 1 do Anexo 3 da NR 9 forem excedidos,
serão adotadas medidas preventivas a fim de que a exposição ao calor não cause danos à saúde do
trabalhador.

Por outro lado, caso os limites de exposição contidos no Quadro 2 do referido anexo sejam ultrapassados,

o empregador deverá adotar medidas corretivas a fim de reduzir a exposição ocupacional a valores abaixo
do limite de exposição.

b) Equipamento utilizado

Utiliza-se o Monitor digital de "Stress Térmico", composto por termômetro de globo, termômetro de

bulbo seco e termômetro de bulbo natural.

Rua: Almirante Noronha, 494 - CEP: 02043-060 -jardim São Paulo - São Paulo - SP - Tels: 11 2233-2326 / 228323O8
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5.3.4 - Iluminamento

a) Critério legal adotado

9

0 critério legal adotado para a avaliação é o disposto na NR 17 — Ergonomia, aprovada pela Portaria
3214/78, item 17.5.3, subitens 17.5.3.1 a 17.5.3.5, assim descrito:

17.5.3.1 A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e difusa.

17.5.3.2 A iluminação geral ou suplementar deve ser projetada e instalada de forma a evitar ofuscamento,
reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos.

17.5.3.3 Os níveis mínimos de iluminamento a serem observados nos locais de trabalho são os valores de

iluminância estabelecidas na NBR 5413, norma brasileira registrada no INMETRO.

17.5.3.4 A medição dos níveis de iluminamento previstos no subitem 17.5.3.3 deve ser feita no campo de
trabalho onde se realiza a tarefa visual, utilizando-se de luximetro com fotocélula corrigida para a
sensibilidade do olho humano e em função do ângulo de incidência.

17.5.3.5 Quando não puder ser definido o campo de trabalho previsto no subitem 17.5.3.4 este sera um
plano horizontal a 0,75m do piso.

b) Equipamento utilizado

Utiliza-se o luximetro digital, com fotocélula corrigida para a sensibilidade do olho humano e em função

do ângulo de incidência, calibrado conforme instruções do fabricante.

5.3.5 — Outros riscos

Através de inspeção nos locais de trabalho e quando presentes, foram avaliadas qualitativamente , as

seguintes exposições:

a) Às Radiações lonizantes, tomando-se como referência principal a NR-15, Anexo n.° 5.

b) Às Pressões Anormais, tomado-se como referência principal a NR-15, Anexo n.° 6.

c) As Radiações Não lonizantes, tomando-se como referência principal a NR-15, Anexo n.°7.

d) Às Vibrações, tomando-se como referência principal a NR-15, Anexo n.° 8.

e) Ao Frio, tomando-se como referência principal a NR-15, Anexo n.° 9.

f) A Umidade, tomando-se como referência principal a NR-15, Anexo n.° 10.

Aos Agentes Químicos, tomando-se como referência principal a NR-15, Anexos n.° 11, 12 e 13.

h) Aos Agentes Biológicos, tomando-se como referência principal a NR-15, Anexo n.° 14.

g)

Conforme a intensidade e/ou concentração do agente fisico e/ou químico, relacionada com o seu
potencial de risco, poderá ser procedida após a análise qualitativa, uma análise quantitativa, de maneira a
confrontar as exposições aos limites de tolerância legais, definidos nas respectivas normas
regulamentadoras aprovadas pela Portaria 3214/78.

6. Planejamento do P.P.R.A.

Este programa deverá receber uma análise global pelo menos uma vez ao ano, visando uma avaliação do
seu desenvolvimento e realização de eventuais ajustes necessários, definindo-se novas metas e
prioridades.

Rua: Almirante Noronha, 494 - CEP: 02043-060 - jardim Sao Paulo - SSO Paulo - SP - Tels: 11 2283.2326/2283-2308
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Na eventualidade de mudança ou alterações de processo (novos equipamentos, novas substâncias
químicas, troca e ou utilização de nova matéria-prima), mudança de lay-out ou qualquer outro evento que
possa modificar as condições ambientais, dever-se-á proceder uma nova análise de modo a restabelecer
novamente, metas e prioridades de controle dos possíveis agentes ambientais.

Caso a empresa venha manter em suas instalações, trabalhadores que não façam parte do seu quadro de

funcionários, deverá solicitar aos responsáveis pelos mesmos, os programas de Medicina e Engenharia de

Segurança do Trabalho, conforme legislação em vigor.

7. Manutenção e Divulgação de Dados

Os dados e informações constantes neste documento deverão ser conservados por um período mínimo de

vinte anos, sendo registrados, mantidos e divulgados segundo critério próprio da empresa, como por

exemplo, através de comunicações Internas, Memorandos, Quadros de Aviso, CIPA, etc.

Tais registros de dados deverão estar disponíveis para consultas e eventual colaboração dos trabalhadores

interessados ou seus representantes, e também para as autoridades competentes.

O P.P.R.A deve ser apresentado e discutido na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, quando

existente na empresa, ou ao "designado responsável" quando for o caso.

Os trabalhadores que se encontrarem expostos aos riscos ambientais deverão ser informados através de

avisos, notificações verbais e escritas, de como se proteger dos agentes agressivos e quais os cuidados a

serem adotados.

8. Desenvolvimento do Programa

8.1 Reconhecimento e Avaliação dos Riscos Ambientais

Foram realizados nos diversos ambientes durante a jornada normal de trabalho, e também através de

documentos e/ou informações fornecidas pela contratante, através do(a) Sr.(a). Cristiano Lauro Costa no

decorrer do mês de Janeiro de 2020.

As informações apresentadas contemplam basicamente os níveis de iluminamento e os riscos ambientais

dos setores / operações existentes na empresa, através da sua identificação e avaliação, das possíveis

fontes geradoras e meios de propagação, dos trabalhadores expostos e periodicidade das exposições.

8.2 Cronograma de Ações

Objetivando-se controlar os riscos ambientais identificados, de modo a propiciar a eliminação e/ou a

minimização da exposição dos trabalhadores, apresenta-se juntamente com o item 8.1, um cronograma de

ações com medidas de controle propostas com respectivos prazos de execução, que será contado a

partir da data de assinatura do documento, explicitada no item "Responsabilidades".

Tendo em vista que nem sempre é possível realizar as implantações de medidas de controle de caráter

coletivo imediatamente ou mesmo a curto prazo, serão estipulados prazos, em função da caracterização

do risco, levando-se em conta o seu potencial e sua periodicidade de exposição, conforme segue:

Caráter do
Prazo

Tempo

Imediato No máximo até 05 dias

Curto No máximo até 30 dias

Médio Até 90 dias

Longo Até 150 dias

Periódico Em intervalos pré-determinados, em

função do tipo de risco.

Rua: Almirante Noronha, 494- CEP: 0204 -eeo-Jardim So Paulo -110 Paulo - SP - Tels: I 2233-2326 2283-2308

e-mail: agendamentoeavantiengenharia.com.br - site: www.avantiengepharia.cooli
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RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor Descrição da Área

VENDAS o

o

o

o

o

Cobertura:

Paredes:

Piso:

Ventilação:
Iluminação:

Telhas metálicas com gesso e placas especiais.

Alvenaria e vidro.

Cerâmico e laminado.

Natural e artificial.

Natural e artificial.

Funções / Atividades Básicas Desenvolvidas
Gerente de Vendas = 01.

Gerenciar as operações de vendas;

4. Atender metas e auxiliar a equipe de vendas;

4. Elaborar relatórios de vendas;
* Atender clientes.

Gerente Geral De Marca —01.

4. Coordenar as atividades desenvolvidas na loja;

* Elaborar relatórios.

Vendedor de Consórcios = 01.
4. Oferecer produtos aos clientes;
4. Apresentar propostas;
* Concretizar negócios.

Vendedor de Autos = 04
* Vender automóveis auxiliando os clientes na escolha;

* Promover a venda de veículos, demonstrando seu funcionamento;

• Informar sobre as qualidades e vantagens de aquisição do veiculo;

* Expor veículos de forma atrativa;

4. Elaborar relatórios de vendas, de promoções e de pesquisa de preços.

Vendedor = 01 (Financiamento)

4. Oferecer produtos aos clientes;

4. Apresentar propostas;
=> Concretizar negócios.

Máquinas/ Equipamentos/ Postos de Trabalho Iluminamento
Lux

Ruído
Total

d B(A)

Mesas de trabalho — Vendas

Gerência de Vendas

Gerência de Marcas

510 a 550

520 a 560

510 a 540

55 a 65

55 a 65

55 a 65

Riscos / Fonte Geradora Meios de
Propagação

Periodicidade
Da Exposição

Trabalhadores
Expostos

Físicos: não observados.

Químicos: não observados.

Biológicos: não observados.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Rua: Almirante Noronha, 494 - CEP: 02043-060 - jardim São Paulo - Sao Paul Tel 2 3-2

e-mail: agendamento@avantiengenharia.com.br - site: www.avantlengenharia.com.br
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RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor Descrição da Área

ADMINISTRAÇÃO o

o
o

o
o

Cobertura:
Paredes:
Piso:

Ventilação:

Iluminação:

Gesso.
Alvenaria, drywall e vidros.

Laminado.
Natural e artificial.

Natural e artificial.

Funções / Atividades Básicas Desenvolvidas
Assistente Administrativo PI = 02

.> Auxiliar nos trabalhados administrativos, como digitar, escriturar, ler e arquivar documentos;

=> Atender ligações telefônicas.

Controller Operacional = 01
c* Auxiliar nos trabalhados administrativos, como digitar, escriturar, ler e arquivar documentos;

=> Atender ligações telefônicas.

Estagiário = 01
=> Desempenhar atividades de estagiário sob a supervisão de profissional habilitado/ capacitado.

Máquinas/ Equipamentos/ Postos de Trabalho Iluminamento

Lux

Ruído

Total
dB(A)

Mesa de trabalho / microcomputadores 510 a 520 55 a 62

Riscos / Fonte Geradora Meios de
Propagação

Periodicidade
Da Exposição

Trabalhadores

Expostos

Físicos: não observados.

Químicos: não observados.

Biológicos: não observados.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Rua: AI te Noronha, 494 - CEP: 02043-060 -Jardim Sao Paulo - Sao Paulo - SP - leis: 11 22213-2326 I 2283-2308

e-mail: agendamento@avantiengenharia.com.br - site: www.avantiengenharla.com.br
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RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor Descrição da Área

ADM INISTRAÇÃO

OFICINA

o

o
o

o
o

Cobertura:
Paredes:

Piso:

Ventilação:
Iluminação:

Placas especiais.
Alvenaria e vidros.

Cerâmico.

Natural e artificial.
Natural e artificial.

Funções / Atividades Básicas Desenvolvidas

Gerente de Pós Vendas - 01

g> Supervisionar as atividades desenvolvidas no pós vendas;

4. Elaborar relatórios;

4. Atender clientes.

Consultor Técnico Jr = 01 e Consultor Técnico = 01

4. Recepcionar os veículos dos clientes;

4. Detectar defeitos e cadastrar dados no microcomputador;

4. Encaminhar o veiculo para a área de manutenção;

4. Efetuar testes nos veículos e entregá-los aos clientes ao final dos trabalhos de manutenção.

Máquinas/ Equipamentos/ Postos de Trabalho Iluminamento

Lux

Ruído

Total
dB(A)

Mesa de trabalho - Chefe de Oficina 530 a 610 60 a 64

Mesa de trabalho — Agendador 530 a 590 60 a 64

Mesa de trabalho — Serviços 520 a 580 60 a 64

Mesa de trabalho (3 mesas) — Consultores Técnicos 510 a 590 60 a 64

Riscos / Fonte Geradora Meios de Periodicidade Trabalhadores

Propagação Da Exposição Expostos

Físicos: não observados. -- -- --

Químicos: não observados. -- -- --

Biológicos: não observados. -- -- --

t ranha, 494 - CEP: 02043-060 - jardim São PaUtO -Sao Paulo SP - Tels: 11 2283-2326 / 2283-2308
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RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor Descrição da Área
PEÇAS/
ESTOQUE

o
o
o
o
o

Cobertura:
Paredes:
Piso:
Ventilação:
Iluminação:

Telhas metálicas com revestimento isolante.
Alvenaria.
Cimento revestido com tinta especial.
Natural e artificial.
Natural e artificial.

Funções / Atividades Básicas Desenvolvidas

Balconista Peças Jr = 01, Balconista de Peças Senior = 01 e Balconista de Peças Pleno = 01
Selecionar as peças solicitadas pela manutenção ou pela revenda;

• Entregar as peps para manutenção;
c* Acompanhar a carga e descarga de peps;
4. Organizar a area de estoque;
* Controlar o estoque, entrada e saída de peps.

Máquinas/ Equipamentos/ Postos de Trabalho Iluminamento
Lux

Ruído
Total
d B(A)

Estoque de peps
Mesa de trabalho (3 postos de trabalho)

310 a 350
320 a 360

52 a 65

Riscos! Fonte Geradora Meios de
Propagação

Periodicidade
Da Exposição

Trabalhadores
Expostos

Físicos: não observados.

Químicos: não observados.

Biológicos: não observados.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Rua: Almirante Noronha, 494 - CEP: 62043-060 -.prelim Sao Paulo - São Pauto. SP -lets: 11 2283-2326/ 2283-2308

mad: agendamento@avantiengenharia.com.br - site: www avanthara.com.br
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RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Atividade Descrição da Área

MECÂNICA o
o
o
o
o

Cobertura:
Paredes:
Piso:
Ventilação:
Iluminação:

Telhas metálicas com revestimento isolante.
Alvenaria.
Cimento revestido com tinta especial.

Natural e artificial.
Natural e artificial.

Funções / Atividades Básicas Desenvolvidas

Mecânico de Autos III = 01
Mecânico de Autos Pleno = 02

Desmontar parte ou todo o veiculo;

i=> Detectar os defeitos;

=> Trocar as peças danificadas ou efetuar ajustes;

=> Lubrificar os veículos;

=> Montar novamente as estruturas mecânicas.

Chefe de Oficina =01

Chefiar a equipe de manutenção mecânica;

~~ Auxiliar em reparos específicos quando necessário;

Organizar e liderar a equipe de trabalho.

Máquinas/ Equipamentos/ Postos de Trabalho Iluminamento
Lux

Ruído
Total
dB(A)

Elevadores de veículos automotores 450 a 540 62 a 70

Rampa de alinhamento 510 a 520 68 a 74

Balanceamento 500 a 520 70 a 75

Veiculo acionado --- 68 a 78

Parafusadeira portátil --- 80 a 86

Bancada de trabalho (esmeril, morsa, tanque) 500 a 510 72 a 83

Sala de montagem de motores 520 a 530 55 a 65

Sala de diagnósticos 510 a520 55 a 65

Riscos / Fonte Geradora Meios de
Propagação

Periodicidade
da Exposição

Trabalhadores
Expostos

Físicos:
Ruído proveniente da operação das ferramentas

existentes no setor.

Ar ambiente Intermitente Todos os
relacionados

Químicos:
Graxa e óleos lubrificantes, para efetuar os

trabalhos de manutenção mecânica os
trabalhadores manipulam os agentes.

Contato Intermitente Mecânicos

Biológicos: não observados. -- -- --

Rua: Almirante Noronha, 494 - CEP: 02043-060 - jardim Só Patti°. Sao Paulo - SP - Tels 11. 223 2326 / 22 3- 08

e-mail: agendamento@avantiengenharia.com.hi - site: www.av eniiinharia.eom.br



16

CRONOGRAMA DE AÇÕES

RISCOS FÍSICOS
Medidas de Controle Prazo de

Execução
(Dias)

Ruído:
• Verificar a possibilidade de controlar o ruído na fonte originaria do mesmo, ou

através do seu meio de propagação, como por exemplo, efetuar manutenção

preventiva e corretiva nos equipamentos.

• Executar monitoramento periódico do setor, principalmente quando forem

instaladas novas máquinas e equipamentos.

• A empresa deve fornecer protetores auriculares com o maior nível de redução

de ruído possível.

• Realizar exames audiométricos conforme determina o PCMSO

Periódico

Periódico

Medida adotada

Periódico

RISCOS QUÍMICOS
Medidas de Controle Prazo de

Execução
(Dias)

Graxa e óleos lubrificantes:

• Executar as atividades em local bem arejado.

• Manter sempre atualizadas as FISPQ de modo verificar medidas

complementares de proteção.

• A empresa deve fornecer os seguintes equipamentos de proteção individual

(EPI):

° Luvas impermeáveis quando a operação permitir e/ou creme de proteção

para a pele — grupo 3 "solvente/ água/ óleo resistente".

° Óculos de proteção

• Orientar o trabalhador que ao observar qualquer sinal de irritação na pele,

mesmo utilizando luvas ou creme de proteção, comunicar o setor médico para

efetuar exame especifico (dermatológico), a fim de evitar doenças

ocupacionais significativas.

Medida adotada

Medida adotada

Medida adotada

Medida adotada

Medida adotada

Periódico

RECOMENDAÇÕES GERAIS
Medidas de Controle

• Manter atualizados os recibos de entrega de EPI (Equipamentos de Proteção Individual), bem

como os CA (Certificados de Aprovação) dos mesmos.

RuairnIrante Noronha, 4 CEP: 02043-060 -Iirdirn Sao Paulo - Sao Paulo - SP -Tels 11 2$3-23261 2283-2308

e-mail: agendamento@avantiengenharia.com.br - site: www.avant haria.com.br
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RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Atividade Descrição da Área
FUNILARIA/ MONTAGEM
DE VEÍCULOS

o
o
o
o
o

Cobertura:
Paredes:
Piso:
Ventilação:
Iluminação:

Telhas de ago galvanizado e fibrocimento.
Alvenaria.
Cimento revestido com tinta especial.
Natural e artificial.
Natural e artificial.

Funções / Atividades Básicas Desenvolvidas

Montador de Autos Pleno — 01.

=> Desmontar os veículos para os reparos de funilaria;

=> Montar novamente os veículos após os trabalhos da funilaria.

Máquinas/ Equipamentos/ Postos de Trabalho Iluminamento
Lux

Ruído Total
dB(A)

•:. Elevador de veiculo (montagem e desmontagem) 510 a 960 60 a 64

• Bancada de trabalho 510 a960 75 a 79

•:- Esmeril -- 72 a 80

•:- Furadeira de coluna -- 73 a 80

• Atividade — desamassando chapas com martelinho -- 78 a 86

• Atividade — soldando -- 77 a 81

• Atividade — lixando (dando acabamento ao trabalho de solda) -- 80 a 85

• Ruído de fundo -- 77 a 82

• Parafusadeira pneumática acionada -- 81 a 87

Riscos / Fonte Geradora Meios de
Propagação

Periodicidade
da Exposição

Trabalhadores
Expostos

Físicos:
I. Ruído proveniente dos trabalhos executados

no setor.
Ar ambiente Intermitente Todos os

relacionados

2. Radiação não ionizante, durante os trabalhos
com solda, o trabalhador fica exposto ao
agente.

Ambiente Intermitente --

Químicos:
I. Fumos metálicos, durante os trabalhos de

solda, o empregado fica exposto ao agente.
Inalação Intermitente --

2. Poeira, ao efetuar o lixamento dos veículos,
o empregado fica exposto de forma ao
agente.

Inalação Eventual --

Biológicos: não observados. -- -- --

CRONOGRAMA DE AÇÕES
RISCOS FÍSICOS

Medidas de Controle Prazo de
Execução
(Dias)

Ruído:
• verificar a possibilidade de controlar o ruído na fonte originaria do mesmo, ou

através do seu meio de propagação, como por exemplo, efetuar manutenção
preventiva e corretiva nos equipamentos.

• Executar monitoramento periódico do setor, principalmente quando forem

Periódico

Periódico

Rua: Aim rante Noronha, 494 - CEP: 02043-060 - jardim São Paulo. São Paulo - SP - Tels: 11 2283-2326 2283-2308
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instaladas novas máquinas e equipamentos.

• A empresa deve fornecer protetores auriculares com o maior nível de redução
de ruído possível.

• Realizar exames audiométricos conforme determina o PCMSO

Radiação Não lonizante (solda):
• Manter as operações em local arejado.

• A empresa deve fornecer os EPI's abaixo para as operações de soldagem:
* Mascara de soldador dotada de lentes filtrantes
* Luvas de raspa de couro
* Avental de raspa de couro com mangas longas

• Manter os demais empregados para não permanecerem próximos as operações
de soldagem, evitando dessa forma que fiquem expostos aos riscos.

Medida adotada

Periódico

Periódico

Medida adotada

Medida adotada

Medida adotada

Medida adotada

RISCOS QUÍMICOS
Medidas de Controle Prazo de

Execução
(Dias)

Fumos Metálicos (solda):
• Manter as operações em local arejado.

• A empresa deve fornecer mascara de proteção respiratória dotada de filtro

mecânico PFF2 para realizar as operações de soldagem.

Aerodispersóides (poeiras):
• Manter as operações em local arejado.

• A empresa deve fornecer os EPI's abaixo para as operações de lixamento:

* Mascara de proteção respiratória dotada de filtro mecânico PFF2.

* Óculos de segurança e/ou viseira acrílica.

Medida adotada

Medida adotada

Medida adotada

Medida adotada
Medida adotada

RECOMENDAÇÕES GERAIS
Medidas de Controle

• Orientar os empregados que ao observarem qualquer sinal de irritação na pele, mesmo utilizando
luvas ou creme de proteção, comunicar o setor médico para efetuar exame especifico
(dermatológico), a fim de evitar doenças ocupacionais significativas.

• Manter atualizados os recibos de entrega de EPI (Equipamentos de Proteção Individual), bem
como os CA (Certificados de Aprovação) dos mesmos.

Rua: *frnlra nti.% 494 - CEP: 02043460 - jardim São Paulo - São Paulo - SP - Tels: 11 771M2326 834308

mail: agendamento@avantiengenharia.com.br - site: www.avantiengenharia.comb
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RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Atividade Descrição da Area

PREPARAÇÃO E
PINTURA

o
o
o
o
o

Cobertura:
Paredes:
Piso:
Ventilação:
Iluminação:

Telhas de ago galvanizado e fibrocimento.
Alvenaria.
Cimento revestido com tinta especial.
Natural e artificial.
Natural e artificial.

Funções / Atividades Básicas Desenvolvidas

Pintor de Autos Jr —01 e Pintor de Autos Sr —01.

Preparação 

i=> Aplicar massa poliéster nos veículos;
=1> Preparar os veículos para pintura, protegendo as borrachas com papéis;

Pulverizar produto especial com pistola "mascaramento" evitando que
especiais dos veículos;

Aplicar o fundo (primer) com pistola;
=t> Lixar a estrutura dos carros, utilizando lixadeira portátil ou lixa manual.

Pintura

=1> Preparar as tintas e vernizes utilizados na pintura;
14. Pulverizar tinta sobre a superficie dos carros;
=> Aguardar a secagem dos veículos pintados. 

a tinta atinja partes

Máquinas/ Equipamentos/ Postos de Trabalho Iluminamento
Lux

Ruído
Total
dB(A)

• Area de preparação/ bancada 900 a 1050 62 a 72

• Area de pintura 1010 a 1100 64 a 76

• Laboratório 350 a370 64 a 70

• Ruído de fundo -- 65 a 72

• Lixadeira orbital acionada -- 77 a 85
• Lixadeira acionada na funilaria -- 81 a 86

• Pistola acionada — aplicação do primer -- 81 a 87
• Pistola acionada / sistema de exaustão (cabine de pintura) -- 78 a 86

Riscos / Fonte Geradora Meios de
Propagação

Periodicidade
da Exposição

Trabalhadores
Expostos

Físicos:
Ruído proveniente dos trabalhos executados no
setor.

Ar ambiente Intermitente Todos os
relacionados

Químicos:.
I. Primer aplicado com pistola (fundo). Inalação e

contato
Eventual Todos os

relacionados

2. Solvente utilizado na limpeza dos utensílios e Inalação e Eventual Todos os
preparação do Primer (fundo). contato relacionados

3. Tintas e solventes utilizados na pintura dos Inalação e Intermitente Todos os
veículos contato relacionados

4. Massa poliéster aplicada nos veículos. Inalação e
contato

Eventual Todos os
relacionados

5.Poeiras que se desprendem durante o processo Contato Intermitente

Rua: AJmjra Noronhat 494- CEP: 02043-060 -Jardim São Paulo - São Pauto - SP - Tels: 11 2283-2326 2283-23
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de preparação/ lixamento.

Biológicos: não observados. -- --

Todos os
relacionados

--

CRONOGRAMA DE AÇÕES
RISCOS FÍSICOS

Medidas de Controle Prazo de Execução
(Dias)

Ruído:
• Verificar a possibilidade de controlar o ruído na fonte originária do mesmo,

ou através do seu meio de propagação, como por exemplo, efetuar
manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos.

• Executar monitoramento periódico do setor, principalmente quando forem
instaladas novas máquinas e equipamentos.

• A empresa deve fornecer protetores auriculares com o maior nível de
redução de ruído possível.

• Realizar exames audiométricos conforme determina o PCMSO.

Periódico

Periódico

Medida adotada

Periódico

RISCOS QUÍMICOS
Medidas de Controle Prazo de Execução

(Dias)
Primer, Tintas e solventes (pintura):
• Executar as atividades sempre dentro da cabine Medida adotada

• Manter os exaustores sempre acionados e em perfeitas condições de
operação.

Medida adotada

• Realizar a pulverização das peças:
- com o rosto na maior distância possível da zona de aplicação, de modo a
evitar a inalação e contato com os agentes químicos.

Medida adotada

- posicionando as mesmas de forma a evitar a pulverização dos produtos
sobre o rosto.

• Manter sempre atualizadas as FISPQ de modo verificar medidas
complementares de proteção.

Medida adotada

• A empresa deverá realizar avaliação química quantitativa dos produtos
dispersos no ambiente e enquanto tal procedimento não for realizado, a
empresa deverá fornecer no mínimo, os seguintes equipamentos de proteção
individual (EPI):

E> Luvas adequadas quando a operação permitir, ou cremes protetores para a
pele tipo 3 — "solvente / água / óleo-resistente".

Medida adotada

i* Máscara de proteção respiratória dotada de cartucho químico contra
vapores orgânicos.

Medida adotada

c> Óculos de segurança tipo hermético.
=:> Ao realizar pinturas na cabine utilizando pistola, manter a utilização do

macacão tipo tyvek.
Medida adotada

Ru : Aimirante Noronha, 494 - CEP: 02043-060 - jardim Sao Paulo - Sao Paulo - SP Tots: 11 2233-2326 / 2283-2308
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Poeiras/ Massas especiais:
• Executar as atividades sempre em local arejado. Medida adotada

• Manter sempre atualizadas as FISPQ de modo verificar medidas
complementares de proteção.

Medida adotada

• A empresa deverá fornecer os seguintes EPI's para os empregados:
Luvas adequadas quando a operação permitir, ou cremes protetores para a
pele tipo 3 — "solvente / Agua / óleo-resistente".

Medida adotada

Máscara de proteção respiratória dotada de filtro químico PFF1 ou PFF2 e
filtro químico contra vapores orgânicos.

Medida adotada

Óculos de segurança. Medida adotada

• Estudar a possibilidade de instalar plano aspirante na Area de preparação,
visando minimizar a exposição aos agentes químicos.

120

RECOMENDAÇÕES GERAIS
Medidas de Controle

• Orientar os empregados que ao observarem qualquer sinal de irritação na pele, mesmo utilizando
luvas ou creme de proteção, comunicar o setor médico para efetuar exame especifico
(dermatológico), a fim de evitar doenças ocupacionais significativas.

• Manter atualizados os recibos de entrega de EPI (Equipamentos de Proteção Individual), bem
como os CA (Certificados de Aprovação) dos mesmos.

Rua: n e Noronha, 494 CEP: 02043-060 - jardim Sao Paulo - São Paulo - SP - Talc 11 2283-2 26 / 2283-2308'
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RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor

CAIXA D'ÁGUA/ RECIPIENTES COM ÁGUA

Riscos / Fonte Geradora Meios de
Propagação

Periodicidade
da Exposição

Trabalhadore
s Expostos

Físicos: não observados. -- -- --

Químicos: não observados. -- -- --

Biológicos: observados.
1. Agua de abastecimento da empresa, caso

não seja adequadamente controlada;
Ingestão -- --

2. Recipientes abertos contendo água "parada",
caso existam na empresa.

Insetos
causadores de
doenças, por
exemplo o
mosquito

-- --

Aedes
Aegypti

_
CRONOGRAMA DE AÇÕES

RISCOS BIOLÓGICOS
Medidas de Controle Prazo de

Execução
(Dias)

Abastecimento de Água / Recipientes com Água:
• Fornecer água potável aos empregados;

• Manter a caixa d'água sempre tampada;

• Recomenda-se realizar análises periódicas de verificação da potabilidade da água,
realizando limpeza da caixa d'água sempre que necessário;

• Esgotar a Agua de todos os recipientes com água parada, como vasilhas, vasos,
garrafas, latas, baldes, entre outros, evitando a proliferação de larvas e insetos
causadores de doenças.

Medida
adotada

Medida
adotada

Periódico

Periódico

Rua: Alrmra Noronha, 494-CEP: 02043-060 - jardim São Paulo São Paulo - SP - 'leis: 11 22 -2326 /228 2308
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9. Possíveis Danos à Sande

0 quadro a seguir contempla os possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados, disponíveis
na literatura técnica. Caso obtenha-se dados indicativos de possível comprometimento da saúde
decorrente do trabalho, sera relatado como "Observações", após quadro.

Tipo de risco
Agentes

Possíveis danos A saúde

Físico: Ruído 0 ruído pode provocar a diminuição temporária ou permanente da audição,
surdez e zumbidos. Como efeitos gerais pode provocar perturbações
funcionais no aparelho nervoso, digestivo e circulatório.

Químico: Graxa e óleo
automotivo

0 contato repetido e prolongado com os produtos, principalmente quando a
higiene for negligenciada, pode acarretar danos à pele.

Físico:
Radiação Não lonizante

As radiações não ionizantes podem causar ou agravar problemas nos

olhos, como por exemplo: a "catarata"; também podem causar
queimaduras, lesões na pele e em outros órgãos.

Químico:
Fumos metálicos (solda)

Os fumos provenientes das operações de soldagem podem acarretar danos
ao aparelho respiratório, sinusites, etc.

Químico: Primer, Tintas
e solventes

Uma exposição prolongada a estes produtos pode conduzir a enfermidades
respiratórias crônicas. A exposição a altas concentrações de vapores dos

solventes dos produtos, estando acima do limite de exposição fixado,
poderá resultar num efeito prejudicial A saúde, com irritação das mucosas,
do aparelho respiratório, efeito prejudicial aos rins, fígado e ao sistema
nervoso central. Sintomas e sinais incluem dor de cabeça, vertigem,
cansaço, fraqueza muscular, sonolência e em casos extremos, a perda de

consciência. 0 contato repetido e prolongado com os produtos pode causar

a remoção da gordura natural da pele resultando uma dermatite de contato
não-alérgico e absorção através da pele. A ingestão acidental poderá

produzir os seguintes efeitos: irritação da garganta, dor abdominal,
sonolência, náuseas, vômito e diarréia, outros efeitos podem ser iguais ao
da exposição aos vapores.

Químico: Poeira De acordo com o tempo de exposição, quantidade de material e sua

respectiva granulometria, a inalação dos aerodispersoides pode acarretar

danos ao aparelho respiratório, inclusive alterações no tecido pulmonar.

Químico: Massas
Especiais

0 contato repetido e prolongado com o produto, sem a devida proteção,
pode causar danos a pele. A inalação dos vapores pode causar danos ao
aparelho respiratório.

Biológico:
Agua de abastecimento
da empresa/ Recipientes
com Agua

A água de abastecimento da empresa, quando não for devidamente tratada,
pode causar viroses, intoxicações, etc.
Em recipientes abertos contendo água parada, pode ocorrer a proliferação
de larvas de insetos transmissores de doenças, como por exemplo a dengue.

Rua: Alrflante Isloronhmk494NCEP: 02043-060 -Jardim Sao Paulo- São Paulo - SP - Tels: 11 22832326/ 2283-2308

agendaMento@avantiengenharia.com.br - site: www,avantIengenharla,conb



AVA
10. Documentos complementares

10.1 — Anexo n.° 1 
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Obrigações legais do empregado e do empregador quanto aos Equipamentos de Proteção Individual
(EPI).

10.2 — Anexo n.° 2

Modelo de recibo de entrega de equipamento de proteção individual.

10.3 — Anexo n.° 3

Risco de acidente
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11.Responsabilidades

Ficam definidas as seguintes responsabilidades:

Do Empregador: 

- Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA.

Representante legal da empresa

Dos Empregados: 

25

Colaborar e participar da implantação e execução do PPRA;
Seguir as orientações estabelecidas nos treinamentos indicados dentro do PPRA;
Informar seu superior hierárquico direto, ocorrências que, a seu julgamento, possam implicar
riscos á saúde dos trabalhadores, levando-se também em consideração a proteção do meio
ambiente e recursos naturais.

Da elaboração do PPRA:

A responsabilidade técnica da elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais é dos
seguintes profissionais da Area de Segurança do Trabalho:

Eduardo Eberhardt
Engenheiro de Segurança do Trabalho

CREA 5061761607

Londrina, 31 de Janeiro de 2020.

Ruanlrante Noronha, 494- CEP: 02043-060 - jardim Sao Pauta- Sao Paulo - SP - 112283-2326 42283-2308
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Anexo n.° 1 

OBRIGAÇÕES LEGAIS DO EMPREGADO E DO EMPREGADOR QUANTO

AOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) , Capitulo V - DA
SEGURANÇA E DA MEDICINA DO TRABALHO, Seção IV, Artigo 166, a empresa
é obrigada a fornecer gratuitamente, equipamento de proteção individual adequado ao
risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de
ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à
saúde dos empregados.

Conforme dispõe a Portaria 3214, Norma Regulamentadora n.° 6 (NR-6) item 6.6

e 6.7, as obrigações quanto aos Equipamentos de Proteção Individual são as seguintes:

Obriga-se o empregador, quanto ao EPI, a:
a-) Adquirir o tipo adequado d. atividade do empregado;
b-) Fornecer ao empregado somente EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho e de
empresas cadastradas;
c-) Treinar o trabalhador sobre seu uso adequado;
d-) Tornar obrigatório seu uso;
e-) Substitui-lo, imediatamente, quando danificado ou extraviado;
f-) Responsabilizar-se pela sua higienização e manutenção periódica;
g-) Comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada no EPI.

Obriga-se o empregado, quanto ao EPI, a:
a-) Usá-lo apenas para a finalidade a que se destina;
b-) Responsabilizar-se por sua guarda e conservação;
c-) Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso.
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Anexo n.° 2 

Modelo de recibo de entrega de equipamento de proteção individual.

CONTROLE DE EQUIPAMENTO DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL

NOME. CARTÃO N. 

DEPTO: FUNÇÃO. 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

Declaro ter recebido gratuitamente, os "Equipamentos de Proteção Individual — EPI", abaixo descritos, os quais obrigo-me a usá-

los, sistematicamente em minhas atividades na empresa.

Declaro também, que recebi orientação adequada quanto ao uso, finalidade, higienização, guarda, conservação e ocasiões de

substituições dos equipamentos de segurança abaixo descritos.

Declaro ainda, ter ciência de que:

a) Os EPI. deverão ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam;

b) Qualquer alteração que os tornem danificados, deverão ser por mim comunicados à minha empregadora;

c) A falta do uso por mim dos EPI, fornecidos pela minha empregadora, constitui ato faltoso sujeito as sanções disciplinares

previstas na legislação, no Regulamento Interno e nas Normas de Segurança da Empresa, aplicáveis ao assunto, inclusive e,

especialmente, a demissão por justa causa;

d) Responsabilizar-me-ei, integralmente, pela guarda e conservação dos EPI, que me forem entregues;

e) A minha empregadora fica, expressamente autorizada a descontar dos meus salários bem como de indenizações, os valores

dos EPI, que porventura eu danificar culposa ou dolosamente, extrair e/ou não devolver para substituição ou por ocasião de

meu desligamento da Empresa.

Finalmente, declaro que estou de acordo com todos os termos presentes, razão pela qual assino nesta data, por livre e espontânea

vontade.

Data Assinatura

HISTÓRICO

Data Quant. E.P.I. (1) Assinatura do Empregado

Tipo Marca
n.°

Observação:
(1) E.P.I — Equipamento de Proteção Individual.

(2) C.A. n.° - Certificado de Aprovação (n. ° de aprovação e registro gravado no EPI, expedido pelo

Ministério do Trabalho e da Administração).

Rua: Almirante Noronha, 494 - CEP: 02043-060 jardim Sao Paulo -São Paulo - SP - Tels: 11 22 3- / 2283-2308
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Anexo n°3

RISCOS DE ACIDENTES
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Apesar da Norma Regulamentadora n.° 9 contemplar somente riscos físicos, químicos e biológicos,
cumpre lembrar também que, na maioria das atividades profissionais, estão presentes quase sempre, os
riscos de acidentes, portanto, visando minimizar a possibilidade de ocorrência dos mesmos, seguem em
caráter genérico as seguintes recomendações:

• A maioria das atividades profissionais envolvem os trabalhadores em riscos de acidentes. Para evitá-los

deve se realizar treinamentos específicos e periódicos, utilização de EPI e trajes específicos de acordo com
o tipo de atividade e a realização de proteção de máquinas e equipamentos, principalmente pelos aspectos:

° Mecânicos (movimentos rotativos, alternados, de corte, de transmissão, etc.) com adequada proteção

de seus elementos móveis, principalmente na "zona de operação", visando evitar lesões nos olhos,
nos membros superiores, etc.;

O Elétricos (energização do equipamento e/ou dispositivos de controle) com adequado sistema de
aterramento das partes metálicas e com utilização de equipamentos portáteis possuindo dupla

isolação, de modo a evitar choques elétricos e suas consequências (queimaduras, tetanização dos
músculos, comprometimento do coração, do sistema respiratório, etc.).

• Recomenda-se que compressores de ar atendam aos requisitos de projeto, instalação, operação,

manutenção, inspeção e treinamentos indicados na Norma Regulamentadora n.° 13.

• Extintores de incêndio devem estar devidamente instalados conforme determinações da NR-23 e do

Corpo de Bombeiros, também devem estar devidamente desobstruidos.

• Os profissionais responsáveis pelos reparos de manutenção elétrica devem possuir treinamento adequado

conforme determinações da NR-10.
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1. Objetivo

0 presente Programa de Prevenção de Riscos Ambientais foi elaborado em atenção A solicitação da

empresa abaixo identificada, objetivando atender as exigências da Portaria n.° 3214/78 que aprova as

Normas Regulamentadoras — NR — do Capitulo V, Titulo II, da Consolidação das Leis do Trabalho,

relativas A Segurança e Medicina do Trabalho, entre as quais, a "NR-9 — Programa de Prevenção de

Riscos Ambientais — PPRA", com redação dada pela Portaria n.° 25, de 29/12/1994, que estabelece a

obrigatoriedade de sua elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições

que admitam trabalhadores como empregados.

Este documento trata basicamente em definir um programa de ações que objetivam promover e preservar

a saúde e integridade dos trabalhadores através de antecipação, do reconhecimento, da avaliação e

conseqüente controle da ocorrência dos riscos ambientais existentes ou que venham existir no ambiente

de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

O P.P.R.A. deve estar articulado com as demais Normas Regulamentadoras, em especial a N.R.7 —

"Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional".

As ações contidas neste Programa serão desenvolvidas no âmbito deste estabelecimento, sob a

responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores, sendo sua abrangência e

profundidade dependentes das características dos riscos e das necessidades de controle.

2. Identificação da Empresa

Razão Social:

Endereço:

C.N.P.J.:

Atividade econômica:

C.N.A.E:

Grau de Risco:

N° Empregados:

Turno de trabalho:

EURO IMPORT MOTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

Avenida Tiradentes, 5665, LOJA 03 - Jd. São Francisco, Londrina, PR.

16.707.863/0001-33.

Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas.

45.41-2-03.

2 (dois)

08 (oito).

Diurno

3. Considerações Gerais

3.1. Riscos Ambientais

Conforme a Norma Regulamentadora NR-9, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos

e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou

intensidade e tempo de exposição são capazes de causar danos A saúde do trabalhador.

3.1.1 - Agentes Físicos

São as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído,

vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem

como a infra-som e o ultra-som.
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3.1.2 - Agentes Químicos

São as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pelas vias respiratórias,

nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de
exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão.

3.1.3 - Agentes Biológicos

Sao as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, virus, entre outros.

4. Potencial de Riscos Ambientais e Periodicidade de Exposição

Com o objetivo de estimar o grau de risco e também de definir prioridades e prazos para as medidas de

controle a serem adotadas, foi efetuada uma análise das atividades, operações e processos utilizados na

empresa, de modo a antecipar e/ou identificar a presença dos agentes físicos, químicos e biológicos que

possam prejudicar a saúde dos trabalhadores.

0 quadro a seguir contempla o critério adotado para a classificação do potencial de risco ambiental.

Potencial de Risco

Baixo

__.

0 grau de exposição, a toxicidade e a propriedade do agente indicam que, sob

condições normais de operação, existe um potencial mínimo ou inexpressivo de atingir

os limites ocupacionais correntemente aceitáveis.

Moderado 0 grau de exposição, a toxicidade e a propriedade do agente indicam que, sob

condições normais de operação, existe um moderado potencial de atingir os limites

ocupacionais correntemente aceitáveis.

Alto 0 grau de exposição, a toxicidade e a propriedade do agente indicam que, sob

condições normais de operação, existe um significativo potencial de atingir ou exceder

os limites ocupacionais correntemente aceitáveis.

Muito alto 0 grau de exposição, a toxicidade e a propriedade do agente indicam que, sob

condições normais de operação, existe um alto potencial de exposição, excedendo os

limites ocupacionais correntemente aceitáveis.

Para a classificação dos diferentes períodos de exposição aos riscos ambientais, utilizou-se como

referência principal, o conceito preconizado na Portaria n.° 3311 de 29/11/89 (revogada pela Portaria 546

de 11/03/10) em relação ao tempo de exposição, adotando-se as seguintes definições:
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Periodicidade da exposição Descrição

Continua

A exposição se processa durante quase todo ou todo o dia da jornada de trabalho,

sem interrupção.

Intermitente

A exposição se repete durante muitas vezes na jornada de trabalho, com os tempos

somados totalizando longos períodos.

Eventual
A exposição se repete algumas vezes durante a jornada de trabalho, com os tempos

somados totalizando curtos períodos.

Esporádico

A exposição se repete em períodos irregulares (dias alternados, uma vez na semana,

mensalmente), não fazendo parte da jornada normal de trabalho.

Rara

A exposição é de baixíssima frequência (de 2 em 2 meses, semestralmente,

anualmente), não fazendo parte da jornada normal de trabalho.

Obs.: Jornada de trabalho considerada normal, de oito horas diárias.

5. Desenvolvimento do Programa Base

Foram seguidas para desenvolvimento do Programa Base, as seguintes etapas de trabalho:

5.1 - Antecipação dos Riscos

Envolveu a análise das instalações e os processos de trabalho, de modo a identificar os riscos potenciais e

introduzir medidas de proteção individuais, coletivas e/ou administrativas, para sua redução ou

eliminação.

5.2 - Reconhecimento dos Riscos

Envolveu a análise dos seguintes itens:

> Identificação dos riscos;

> Determinação e localização das possíveis fontes geradoras;

> Identificação das possíveis trajetórias e meios de propagação dos agentes agressivos no ambiente de

trabalho;

> Identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos;

> Caracterização das atividades e do tipo de exposição;

> Levantamento dos dados existentes na empresa, indicativos de possível comprometimento da saúde

decorrente do trabalho;

> Possíveis danos a saúde relacionados aos riscos identificados disponíveis na literatura técnica;

> Descrição das medidas de controle.

5.3 — Avaliação dos Riscos

A avaliação técnica dos riscos ambientais foi executada de maneira a:

> Comprovar o controle da exposição ou a inexistência dos riscos, identificados na etapa de

reconhecimento dos mesmos;

> Dimensionar a exposição dos trabalhadores aos agentes agressivos;

> Fornecer artifícios para o equacionamento das medidas de controle.

Nesta etapa de avaliação foram utilizados os critérios legais e as metodologias de avaliação constantes

nos anexos n.° 1 a n.° 14 da NR-15 (Norma Regulamentadora n.° 15), aprovada também pela Portaria n.°

3214/78.

Os critérios legais, metodologias adotadas e instrumental utilizado na avaliação técnica quantitativa dos

agentes ambientais, estão descritos a seguir. A avaliação técnica qualitativa foi realizada através de

inspeção no local de trabalho e de informações recebidas da empresa solicitante.
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5.3.1 — Ruído Continuo ou Intermitente

a) Critério legal adotado

0 critério legal adotado para a avaliação é o disposto no Anexo n.° 1 da NR-15, aprovada pela Portaria
3214/78, assim descrito:

1. Entende-se por ruído continuo ou intermitente, para os fins de aplicação de Limites de Tolerância, o

ruído que não seja ruído de impacto.

2. Os níveis de ruído continuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento

de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta

(SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador.

3. Os tempos de exposição aos níveis de ruído não devem exceder os limites de tolerância fixados no

quadro a seguir:

Nível de Ruído
dB(A)

Máxima exposição diária
permissível

85 8 horas

86 7 horas

87 6 horas

88 5 horas

89 4 horas e 30 minutos

90 4 horas

91 3 horas e 30 minutos

92 3 horas
93 2 horas e 40 minutos

94 2 horas e 15 minutos

95 2 horas

96 1 hora e 45 minutos

98 1 hora e 15 minutos

100 1 hora

102 45 minutos

104 35 minutos

105 30 minutos

106 25 minutos

108 20 minutos

110 15 minutos

112 10 minutos
114 8 minutos
115 7 minutos

4. Para os valores encontrados de nível de ruído intermediário será considerada a máxima exposição

diária permissível relativa ao nível imediatamente mais elevado.

5. Não é permitida a exposição a níveis de ruído acima de 115 dB(A) para indivíduos que não estejam

adequadamente protegidos.

6. Se durante a jornada de trabalho ocorrerem dois ou mais períodos de exposição a ruído de diferentes

níveis, devem ser considerados os seus efeitos combinados, de forma que se a soma das seguintes

frações:

Cl + C2+ + Cn

T1 + T2 Tn

exceder a unidade, a exposição estará acima do limites de tolerância.
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Na equação anterior Cf, indica o tempo total em que o trabalhador fica exposto a um nível de ruído
especifico e Tr, indica a maxima exposição diária permissível a este nível, segundo o quadro
mencionado anteriormente.

7. As atividades ou operações que exponham os trabalhadores a níveis de ruído, continuo ou
intermitente, superiores a 115 dB(A), sem proteção adequada, oferecerão risco grave e iminente.

OBSERVAÇÃO: DOSE DE RUÍDO

Os limites de tolerância fixam tempos máximos de exposição para determinados níveis de ruído. Porem,

sabe-se que praticamente não existem tarefas profissionais nas quais o indivíduo é exposto a um único
nível de ruído durante a jornada. 0 que ocorre são exposições por tempos variados a níveis de ruído

variados. Para quantificar tais exposições utiliza-se o conceito de DOSE, resultando em uma ponderação

para cada diferente situação acústica, de acordo com o tempo de exposição e o tempo máximo permitido,

de forma cumulativa na jornada.

Para valores de dose de ruído menor ou igual a 0,5, a exposição é totalmente aceitável.

Para valores de dose de ruído maior que 0,5, e menor ou igual a 1, as situações encontram-se no "nível de

ação", ou seja, devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as
exposições não ultrapassem os limites de exposição. As ações devem incluir o monitoramento periódico

da exposição, a informação aos trabalhadores e o controle médico.

Para valores de dose ruído superiores a unidade, a exposição ultrapassa o limite, não sendo admissivel,

portanto deve-se controlar o ruído respectivamente na sua fonte de origem e/ou na sua trajetória e/ou no

próprio receptor, realizando também controle médico.

b) Equipamento utilizado

Utiliza-se o medidor digital de nível de pressão sonora, tipo 2, conforme IEC 651, operando no circuito

de compensação "A" , circuito de resposta lenta.

5.3.2 — Ruído de Impacto

a) Critério legal adotado

0 critério legal adotado para avaliação é o disposto no Anexo n.° 2 da NR-15, aprovado pela Portaria

3214/78, assim descrito:

1. Entende-se por ruído de impacto aquele que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a

1 (um) segundo , a intervalos superiores a 1 (um) segundo.

2. Os níveis de impacto deverão ser avaliados em decibéis (dB) , com medidor de nível de pressão

sonora operando no circuito linear e circuito de resposta para impacto. As leituras devem ser feitas

próximas ao ouvido do trabalhador. 0 limite de tolerância para ruído de impacto sera de 130

dB(LINEAR). Nos intervalos entre os picos, o ruído existente deverá ser avaliado como ruído

continuo.

3. Em caso de não se dispor de medidor do nível de pressão sonora com circuito de resposta para

impacto, sera válida a leitura feita no circuito de resposta rápida (FAST) e circuito de compensação
"C". Neste caso, o limite de tolerância sera de 120 dB(C).

4. As atividades ou operações que exponham, os trabalhadores, sem proteção adequada, a níveis de

ruído de impacto superiores a 140 dB (LINEAR), medidos no circuito de resposta para impacto, ou

superiores a 130 dB(C), medidos no circuito de resposta rápida (FAST), oferecerão risco grave e

iminente.
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b) Equipamento utilizado

Utiliza-se o medidor digital de nível de pressão sonora, tipo 2, conforme IEC 651 operando no circuito de
resposta rápida (FAST) e circuito de compensação "C".

5.3.3 — Calor

a) Critério legal adotado

0 critério legal adotado para a avaliação é o disposto no Anexo n.° 3 da NR — 09, aprovado pela Portaria

n.° 1.359, de 09/12/2019, cujo objetivo é definir critérios para a prevenção dos riscos á. saúde dos

trabalhadores decorrentes das exposições ocupacionais ao calor, destacando-se a possibilidade de

implementação de medidas de prevenção na etapa de reconhecimento dos riscos, não sendo

imprescindível a realização de avaliação quantitativa.

Havendo necessidade de avaliação quantitativa, esta seguirá a metodologia e procedimentos descritos na

Norma de Higiene Ocupacional — NHO 06 (2 edição —2017) da Fundacentro.

Entretanto, sempre que os níveis de ação contidos no Quadro 1 do Anexo 3 da NR 9 forem excedidos,

serão adotadas medidas preventivas a fim de que a exposição ao calor não cause danos à saúde do

trabalhador.

Por outro lado, caso os limites de exposição contidos no Quadro 2 do referido anexo sejam ultrapassados,

o empregador deverá adotar medidas corretivas a fim de reduzir a exposição ocupacional a valores abaixo

do limite de exposição.

b) Equipamento utilizado

Utiliza-se o Monitor digital de "Stress Térmico", composto por termômetro de globo, termômetro de

bulbo seco e termômetro de bulbo natural.

5.3.4 - Iluminamento

a) Critério legal adotado

0 critério legal adotado para a avaliação é o disposto na NR 17 — Ergonomia, aprovada pela Portaria

3214/78, item 17.5.3, subitens 17.5.3.1 a 17.5.3.5, assim descrito:

17.5.3.1 A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e difusa.

17.5.3.2 A iluminação geral ou suplementar deve ser projetada e instalada de forma a evitar ofuscamento,

reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos.

17.5.3.3 Os métodos de medição e os níveis mínimos de iluminamento a serem observados nos locais de

trabalho são os estabelecidos na Norma de Higiene Ocupacional n.° 11 (NHO 11) da Fundacentro -

Avaliação dos Níveis de Iluminamento em Ambientes de Trabalho Internos.

b) Equipamento utilizado

Utiliza-se o luximetro digital, com fotocélula corrigida para a sensibilidade do olho humano e em função

do ângulo de incidência, calibrado conforme instruções do fabricante.
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5.3.5 - Outros riscos

Através de inspeção nos locais de trabalho e quando presentes, foram avaliadas qualitativamente , as
seguintes exposições:

a) As Radiações Ionizantes, tomando-se como referência principal a NR-15, Anexo n.° 5.

b) As Pressões Anormais, tomado-se como referência principal a NR-15, Anexo n.° 6.

c) As Radiações Não Ionizantes, tomando-se como referência principal a NR-15, Anexo n.°7.

d) As Vibrações, tomando-se como referência principal a NR-15, Anexo n.° 8.

e) Ao Frio, tomando-se como referência principal a NR-15, Anexo n.° 9.

f) A Umidade, tomando-se como referência principal a NR-15, Anexo n.° 10.

g) Aos Agentes Químicos, tomando-se como referência principal a NR-15, Anexos n.° 11, 12 e 13.

h) Aos Agentes Biológicos, tomando-se como referência principal a NR-15, Anexo n.° 14.

Conforme a intensidade e/ou concentração do agente físico e/ou químico, relacionada com o seu

potencial de risco, poderá ser procedida após a análise qualitativa, uma análise quantitativa, de maneira a

confrontar as exposições aos limites de tolerância legais, definidos nas respectivas normas

regulamentadoras aprovadas pela Portaria 3214/78.

6. Planejamento do P.P.R.A.

Este programa deverá receber uma análise global pelo menos uma vez ao ano, visando uma avaliação do

seu desenvolvimento e realização de eventuais ajustes necessários, definindo-se novas metas e

prioridades.

Na eventualidade de mudança ou alterações de processo (novos equipamentos, novas substâncias

químicas, troca e ou utilização de nova matéria-prima), mudança de lay-out ou qualquer outro evento que

possa modificar as condições ambientais, dever-se-á proceder uma nova análise de modo a restabelecer

novamente, metas e prioridades de controle dos possíveis agentes ambientais.

Caso a empresa venha manter em suas instalações, trabalhadores que não façam parte do seu quadro de

funcionários, deverá solicitar aos responsáveis pelos mesmos, os programas de Medicina e Engenharia de

Segurança do Trabalho, conforme legislação em vigor.

7. Manutenção e Divulgação de Dados

Os dados e informações constantes neste documento deverão ser conservados por um período mínimo de

vinte anos, sendo registrados, mantidos e divulgados segundo critério próprio da empresa, como por

exemplo, através de comunicações Internas, Memorandos, Quadros de Aviso, CIPA, etc.

Tais registros de dados deverão estar disponíveis para consultas e eventual colaboração dos trabalhadores

interessados ou seus representantes, e também para as autoridades competentes.

O P.P.R.A deve ser apresentado e discutido na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, quando

existente na empresa, ou ao "designado responsável" quando for o caso.

Os trabalhadores que se encontrarem expostos aos riscos ambientais deverão ser informados através de

avisos, notificações verbais e escritas, de como se proteger dos agentes agressivos e quais os cuidados a

serem adotados.
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8. Desenvolvimento do Programa

8.1 Reconhecimento e Avaliação dos Riscos Ambientais

Foram realizados nos diversos ambientes durante a jornada normal de trabalho, e também através de

documentos e/ou informações fornecidas pela contratante, através do(a) Sr.(a). Antonio Carlos Teixeira

no decorrer do mês de Janeiro de 2020.

As informações apresentadas contemplam basicamente os níveis de iluminamento e os riscos ambientais

dos setores / operações existentes na empresa, através da sua identificação e avaliação, das possíveis

fontes geradoras e meios de propagação, dos trabalhadores expostos e periodicidade das exposições.

8.2 Cronograma de Ações

Objetivando-se controlar os riscos ambientais identificados, de modo a propiciar a eliminação e/ou a

minimização da exposição dos trabalhadores, apresenta-se juntamente com o item 8.1, um cronograma de

ações com medidas de controle propostas com respectivos prazos de execução, que será contado a

partir da data de assinatura do documento, explicitada no item "Responsabilidades".

Tendo em vista que nem sempre é possível realizar as implantações de medidas de controle de caráter

coletivo imediatamente ou mesmo a curto prazo, serão estipulados prazos, em função da caracterização

do risco, levando-se em conta o seu potencial e sua periodicidade de exposição, conforme segue:

Caráter do
Prazo

Tempo

Imediato No máximo até 05 dias

Curto No máximo até 30 dias

Médio Até 90 dias

Longo Até 150 dias

Periódico Em intervalos pré-determinados, em

função do tipo de risco.
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RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor Descrição da Area

VENDAS/ • Cobertura: Gesso.
SHOW ROOM • Paredes: Alvenaria e vidros.

• Piso: Cerâmico e laminado.

• Ventilação: Natural e artificial.

• Iluminação: Natural e artificial.

Funções / Atividades Básicas Desenvolvidas
Supervisor de Vendas = 01.

4 Supervisionar as atividades desenvolvidas;
-> Elaborar relatórios de vendas;
4 Atender clientes.

Vendedor de Motos = 04.
4 Vender motos auxiliando os clientes na escolha;
4 Promover a venda de motos, demonstrando seu funcionamento;
-> Informar sobre as qualidades e vantagens de aquisição da moto;
-) Expor motos de forma atrativa;
4 Elaborar relatórios de vendas, de promoções e de pesquisa de pregos.

Máquinas! Equipamentos/ Postos de Trabalho Iluminamento

Lux

Ruído Total

dB(A)

Mesas de trabalho - vendas 550 a 600 59 a 65

Riscos / Fonte Geradora Meios de
Propagação

Periodicidade
Da Exposição

Trabalhadores
Expostos

Físicos: não observados.

Químicos: não observados.

Biológicos: não observados.

--

--

--

--

--

--

--

--

--
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RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Atividade Descrição da Area

OFICINA MECÂNICA • Cobertura:

• Paredes:
• Piso:

• Ventilação:

• Iluminação:

Telhas metálicas com revestimento isolante.
Alvenaria e vidro.
Cimento revestido com tinta especial.
Natural e artificial.
Natural e artificial.

Funções / Atividades Básicas Desenvolvidas

Mecânico De Motos Jr — Abastecedor = 01
4 Desmontar parte ou todo a moto;
4 Detectar os defeitos;
4 Trocar as peças danificadas ou efetuar ajustes;
—> Realizar trabalhos de lubrificação;
4 Montar novamente as estruturas mecânicas.

Chefe de Oficina = 01
4 Chefiar a equipe de manutenção;
4 Efetuar reparos mais complexos.

Máquinas/ Equipamentos/ Postos de Trabalho Iluminamento
Lux

Ruído Total
dB(A)

Area para manutenção 640 a 750 63 a 69
Moto acionada -- 76 a 82
Parafusadeira portátil -- 80 a 86
Bancada de trabalho (esmeril, morsa, tanque) 740 a 750 75 a 81

Riscos / Fonte Geradora Meios de
Propagação

Periodicidade
da Exposição

Trabalhadores
Expostos

Físicos:
Ruído proveniente da operação das ferramentas
existentes no setor.

Ar ambiente Intermitente Todos os relacionados

Químicos:
Graxa e óleos lubrificantes, para efetuar os
trabalhos de manutenção mecânica os trabalhadores
manipulam os agentes.

Contato Intermitente Todos os relacionados

Biológicos: não observados. -- -- --

CRONOGRAMA DE AÇÕES
RISCOS FÍSICOS

Medidas de Controle Prazo de Execução
(Dias)

Ruído:
• Verificar a possibilidade de controlar o ruído na fonte originária do mesmo, ou

através do seu meio de propagação, como por exemplo, efetuar manutenção
preventiva e corretiva nos equipamentos.

• Executar monitoramento periódico do setor, principalmente quando forem instaladas
novas máquinas e equipamentos.

• A empresa deve fornecer protetores auriculares com o maior nível de redução de

ruído possível.

• Realizar exames audiométricos conforme determina o PCMSO

Periódico

Periódico

Medida adotada

Periódico

Almirante Noronha, 494 - CEP: 020 060 - Jardim
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RISCOS QUÍMICOS
Medidas de Controle Prazo de Execução

(Dias)

Graxa e óleos lubrificantes:

• Executar as atividades em local bem arejado.

• Manter sempre atualizadas as FISPQ de modo verificar medidas complementares

de proteção.

• A empresa deve fornecer os seguintes equipamentos de proteção individual

(EPI):

• Luvas impermeáveis quando a operação permitir e/ou creme de proteção para a

pele — grupo 3 "solvente/ agua/ oleo resistente".

• Óculos de proteção

• Orientar o trabalhador que ao observar qualquer sinal de irritação na pele, mesmo

utilizando luvas ou creme de proteção, comunicar o setor médico para efetuar exame

especifico (dermatológico), a fim de evitar doenças ocupacionais significativas.

Medida adotada

Medida adotada

Medida adotada

Medida adotada

Periódico

RECOMENDAÇÕES GERAIS
Medidas de Controle

E> Manter atualizados os recibos de entrega de EPI (Equipamentos de Proteção Individual), bem como os CA

(Certificados de Aprovação) dos mesmos.

Nota:

Apesar dos veículos na grande maioria possuírem sistemas especiais de tratamento de gases oriundos da queima

incompleta de combustiveis(catalisador), recomenda-se:

° Manter motores de veículos acionados o menor tempo possível (estritamente o necessário)
O Recomenda-se o deslocamento dos veículos para ambiente totalmente aberto, especialmente no caso de

apresentarem emissão de gases fora do padrão normal.
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RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor Descrição da Área

RECEPÇÃO TÉCNICA • Cobertura: Gesso.

• Paredes: Alvenaria e vidro.

• Piso: Cerâmico.

• Ventilação: Natural e artificial.

• Iluminação: Natural e artificial.

Funções / Atividades Básicas Desenvolvidas

Consultor Técnico = 01.
4 Recepcionar as motos que sofrerão reparos ou revisões;
4 Detectar defeitos e cadastrar dados no microcomputador;
—) Encaminhar a moto para area de manutenção;
4 Efetuar testes nas motos e entrega-las aos clientes ao final dos trabalhos de manutenção.
4 Transmitir informações aos clientes.

Máquinas/ Equipamentos/ Postos de Trabalho Iluminamento
Lux

Ruído Total
dB(A)

Mesa/ microcomputador — recepção oficina n° 1
Mesa/ microcomputador — recepção oficina n° 2
Mesa/ microcomputador — pós vendas

510 a 540
540 a 590
510 a 540

59 a 65
59 a 65
59 a 65

Riscos / Fonte Geradora Meios de
Propagação

Periodicidade
Da Exposição

Trabalhadores
Expostos

Físicos: não observados.

Químicos: não observados.

Biológicos: não observados.

--

--

--

--

--

--

--

--

--
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RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor

CAIXA D'ÁGUA! RECIPIENTES COM ÁGUA

Riscos / Fonte Geradora Meios de
Propagação

Periodicidade
da Exposição

Trabalhadores
Expostos

Físicos: não observados. -- -- --

Químicos: não observados. -- -- --

Biológicos: observados.
1. Agua de abastecimento da empresa, caso não

seja adequadamente controlada;
Ingestão -- --

2. Recipientes abertos contendo agua "parada",
caso existam na empresa.

Insetos
causadores de
doenças, por
exemplo o
mosquito

--

Aedes
Aegypti

,..,
CRONOGRAMA DE AÇÕES

RISCOS BIOLÓGICOS
Medidas de Controle Prazo de Execução

(Dias)

Abastecimento de Água / Recipientes com Água:
• Fornecer água potável aos empregados;

• Manter a caixa d'água sempre tampada;

• Recomenda-se realizar análises periódicas de verificação da potabilidade da água,
realizando limpeza da caixa d'água sempre que necessário;

• Esgotar a Agua de todos os recipientes com agua parada, como vasilhas, vasos,
garrafas, latas, baldes, entre outros, evitando a proliferação de larvas e insetos
causadores de doenças.

Medida adotada

Medida adotada

Periódico

Periódico
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9. Possíveis Danos à Saúde

0 quadro a seguir contempla os possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados, disponíveis

na literatura técnica. Caso obtenha-se dados indicativos de possível comprometimento da saúde

decorrente do trabalho, será relatado como "Observações", após quadro.

Tipo de risco
Agentes

Possíveis dano à saúde

Físico: Ruído 0 ruído pode provocar a diminuição temporária ou permanente da audição,

surdez e zumbidos. Como efeitos gerais pode provocar perturbações funcionais

no aparelho nervoso, digestivo e circulatório.

Químico: Graxa e óleo

automotivo

0 contato repetido e prolongado com os produtos, principalmente quando a

higiene for negligenciada, pode acarretar danos ã pele.

Biológico:

Água de abastecimento
da empresa/ Recipientes
com água

A água de abastecimento da empresa, quando não for devidamente tratada, pode

causar viroses, intoxicações, etc.
Em recipientes abertos contendo água parada, pode ocorrer a proliferação de

larvas de insetos transmissores de doenças, como por exemplo a dengue.

„
• ,1
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10. Documentos complementares

10.1 — Anexo n.° 1 

Obrigações legais do empregado e do empregador quanto aos Equipamentos de Proteção Individual
(EPI).

10.2 — Anexo n.° 2

Modelo de recibo de entrega de equipamento de proteção individual.

10.3 — Anexo n.° 3

Risco de acidente
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11.Responsabilidades

Ficam definidas as seguintes responsabilidades:

Do Empregador: 

- Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA.

Dos Empregados: 

I.

Representante legal da empresa

Colaborar e participar da implantação e execução do PPRA;
Seguir as orientações estabelecidas nos treinamentos indicados dentro do PPRA;
Informar seu superior hierárquico direto, ocorrências que, a seu julgamento, possam implicar
riscos A. saúde dos trabalhadores, levando-se também em consideração a proteção do meio
ambiente e recursos naturais.

Da elaboração do PPRA:

A responsabilidade técnica da elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais é dos
seguintes profissionais da Area de Segurança do Trabalho:

ot4
Eduardo Eberhardt

Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA 5061761607

Londrina, 31 de Janeiro de 2020.
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Anexo n.° 1 

OBRIGAÇÕES LEGAIS DO EMPREGADO E DO EMPREGADOR QUANTO

AOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) , Capitulo V - DA
SEGURANÇA E DA MEDICINA DO TRABALHO, Seção IV, Artigo 166, a empresa
é obrigada a fornecer gratuitamente, equipamento de proteção individual adequado ao
risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de
ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos a
saúde dos empregados.

Conforme dispõe a Portaria 3214, Norma Regulamentadora n.° 6 (NR-6) item 6.6

e 6.7, as obrigações quanto aos Equipamentos de Proteção Individual são as seguintes :

Obriga-se o empregador, quanto ao EPI, a:
a-) Adquirir o tipo adequado à atividade do empregado;
b-) Fornecer ao empregado somente EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho e de
empresas cadastradas;
c-) Treinar o trabalhador sobre seu uso adequado;
d-) Tornar obrigatório seu uso;
e-) Substitui-lo, imediatamente, quando danificado ou extraviado;
f-) Responsabilizar-se pela sua higienização e manutenção periódica;
g-) Comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada no EPI.

Obriga-se o empregado, quanto ao EPI, a:
a-) Usá-lo apenas para a finalidade a que se destina;
b-) Responsabilizar-se por sua guarda e conservação;
c-) Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso.

Rua: Almirante Noronha, 494- CEP: 02043-060-Jardim Sao Paulo - Sao Paulo - SP - Tels: 11 2283-2326 / 2283-2308
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Anexo n.° 2

Modelo de recibo de entrega de equipamento de proteção individual.

CONTROLE DE EQUIPAMENTO DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL

NOME: CARTÃO N.° 

DEPTO: FUNÇÃO: 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

Declaro ter recebido gratuitamente, os "Equipamentos de Proteção Individual — EPI", abaixo descritos, os quais obrigo-me a usá-los,

sistematicamente em minhas atividades na empresa.

Declaro também, que recebi orientação adequada quanto ao uso, finalidade, higienização, guarda, conservação e ocasiões de substituições

dos equipamentos de segurança abaixo descritos.

Declaro ainda, ter ciência de que:

a) Os EPI, deverão ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam;

b) Qualquer alteração que os tornem danificados, deverão ser por mim comunicados à minha empregadora;

c) A falta do uso por mim dos EPI, fornecidos pela minha empregadora, constitui ato faltoso sujeito as sanções disciplinares previstas

na legislação, no Regulamento Interno e nas Normas de Segurança da Empresa, aplicáveis ao assunto, inclusive e, especialmente, a

demissão por justa causa;

d) Responsabilizar-me-ei, integralmente, pela guarda e conservação dos EPI, que me forem entregues;

e) A minha empregadora fica, expressamente autorizada a descontar dos meus salários bem como de indenizações, os valores dos EPI,

que porventura eu danificar culposa ou dolosamente, extrair e/ou não devolver para substituição ou por ocasião de meu

desligamento da Empresa.

Finalmente, declaro que estou de acordo com todos os termos presentes, razão pela qual assino nesta data, por livre e espontânea vontade.

Data Assinatura

HISTÓRICO

Data Quant. E.P.I. (1) Assinatura do Empregado

Tipo Marca C.A.'2)
n.°

Observação:

( I ) E.P.I — Equipamento de Proteção Individual.

(2) C.A. n.° - Certificado de Aprovação (n. ° de aprovação e registro gravado no EPI, expedido pelo

Ministério do Trabalho e da Administração).

Rua: Almirante Nori,nha, 494 - P: 02043-060-Jardim São Paulo - São Paulo - SP - Tels: 11 2283-2326 / 2283-2308

**It • ' • , It • I *:



Anexo n°3

RISCOS DE ACIDENTES

Apesar da Norma Regulamentadora n.° 9 contemplar somente riscos físicos, químicos e biológicos,
cumpre lembrar também que, na maioria das atividades profissionais, estão presentes quase sempre, os
riscos de acidentes, portanto, visando minimizar a possibilidade de ocorrência dos mesmos, seguem em
caráter genérico as seguintes recomendações:

A maioria das atividades profissionais envolvem os trabalhadores em riscos de acidentes. Para evitá-
los deve se realizar treinamentos específicos e periódicos, utilização de EPI e trajes específicos de
acordo com o tipo de atividade e a realização de proteção de máquinas e equipamentos,
principalmente pelos aspectos:

• Mecânicos (movimentos rotativos, alternados, de corte, de transmissão, etc.) com adequada proteção

de seus elementos móveis, principalmente na "zona de operação", visando evitar lesões nos olhos,
nos membros superiores, etc.;

• Elétricos (energização do equipamento e/ou dispositivos de controle) com adequado sistema de
aterramento das partes metálicas e com utilização de equipamentos portáteis possuindo dupla
isolação, de modo a evitar choques elétricos e suas consequências (queimaduras, tetanização dos
músculos, comprometimento do coração, do sistema respiratório, etc.).

tz> Recomenda-se que compressores de ar atendam aos requisitos de projeto, instalação, operação,
manutenção, inspeção e treinamentos indicados na Norma Regulamentadora n.° 13.

=> Extintores de incêndio devem estar devidamente instalados conforme determinações da NR-23 e do Corpo

de Bombeiros, também devem estar devidamente desobstruidos.

=> Os profissionais responsáveis pelos reparos de manutenção elétrica devem possuir treinamento adequado

conforme determinações da NR-10.
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1. DADOS DA EMPRESA

1.1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Empresa Euro Import Motos Comércio de Motocicletas Ltda 01

Fantasia Londrina CNPJ 16.707.863/0001-33

CNAE Principal 4541-2/03

Ramo de Atividade Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas

Grupo de Cipa C21

Grau de Risco 2 RAT
3%

1.2 - LOCALIZAÇÃO

Endereço AV Tiradentes, 5665, loja 3

Bairro Jd. São Francisco CEP 86070-680

Cidade Londrina Estado PR

1.4 - VIGÊNCIA

Data Inicio do PCMSO Data Final do PCMSO

31/01/2020 30/01/2021

1.5 - RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PCMSO

Prestador
Avanti Engenharia de Segurança e Saúde Ocupacional Ltda

Endereço Rua Almirante de Noronha, N° 494 - Jardim São Paulo - Sao Paulo/SP -

CEP: 02043-060

Telefone (11) 2408-1866

E-mail avanti@avantiengenharia.com.br

Site www.avantiengenharia.com.br

Profissional Dr.: Antonio Carlos Savi Cargo Médico do Trabalho

Reg.Classe CRM: 51327/SP Responsabilidade Elaboração e Coordenação do PCMSO
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2. Objetivo

O PCMSO da empresa Euro Import Motos Comércio de Motocicletas Ltda foi elaborado para
atender a Lei n°. 6.514 de 22 de Dezembro de 1977, regulamentada pela Portaria n°. 3.214 ao
disposto na Portaria n°. 3.214 - NR 7, com a nova redação que lhe foi dada pela Portaria n°. 24 de
29 de Dezembro de 1994 e Portaria n°. 8 de 08 de Maio de 1996 do capitulo 5 titulo 2 da
Consolidação das Leis do Trabalho, com o objetivo de estabelecer Normas e Procedimentos para a
promoção e a preservação da saúde de seus empregados.

3. Diretrizes

O PCMSO é a parte integrante de um conjunto mais amplo de iniciativas da empresa Euro Import

Motos Comércio de Motocicletas Ltda 01 no campo da saúde ocupacional dos trabalhadores e

deve estar articulado com os demais Programas prevencionistas constantes nas Normas

regulamentadoras de Segurança e Saúde do Trabalho.

Orientação e educação do funcionário e empregador de acordo com os riscos ocupacionais

encontrados no ambiente de trabalho e os resultados dos exames clínicos e complementares;

Conscientização dos funcionários com relação as medidas de saúde necessárias à função

desenvolvida.

4. Elaboração e Implementação do PCMSO

0 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional que sell implantado visa A. relação saúde x

trabalho, considerando as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores,

usando o exame clinico individual e o levantamento epidemiológico. 0 mesmo tem como objetivo

a prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao seu trabalho

constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos

trabalhadores.
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5. Responsabilidades

5.1 Compete ao Empregador

a) É responsabilidade da Empresa garantir a elaboração e implementação deste Programa,
bem como zelar por sua eficácia, devendo custear os procedimentos necessários bem
como os exames laboratoriais e complementares, quando necessários após a avaliação
ambiental e clinica, sob orientação do médico coordenador.

b) Estabelecer as diretrizes de saúde, atendendo a legislação em vigor.

c) Estabelecer Normas, Procedimentos e Instruções de Saúde em acordo com as Normas
Regulamentadoras da CLT.

d) Informar a empresa contratada sobre os riscos existentes no Trabalho e auxiliar na
elaboração e implementação do PCMSO da empresa.

e) Divulgar os itens anteriores junto à suas Gerências, Chefias e a todos os seus
empregados.

5.2 Compete As Gerências

a) Garantir o cumprimento das Normas, Procedimentos e Instruções de Saúde estabelecidos

pela Empresa.

h) Garantir o treinamento e reciclagem necessária para o fiel cumprimento da Política de

Saúde da Empresa.

c) Divulgar os Procedimentos e Instruções de Saúde da Unidade de Saúde a todos os Chefes

e Supervisores da Empresa, envolvendo-os no processo.

5.3 Compete As Chefias e Supervisores

a) Acatar as convocações de Saúde.

b) Programar, agendar e encaminhar os colaboradores de sua(s) equipe(s) de trabalho,

mediante convocação da Unidade de Saúde.

c) Garantir que todos os colaboradores de sua(s) equipe(s) de trabalho cumpram com as

convocações da Unidade de Saúde.

5.4 Atribuições ao Médico Coordenador

a) Realizar os exames previstos no PCMSO, ou encarregar os mesmos ao profissional

médico familiarizado com os princípios da patologia ocupacional e suas causas, bem

como com o ambiente, as condições de trabalho e os riscos a que está ou sell exposto
cada empregado da Empresa/Unidade a ser examinado.

b) Encarregar os Exames Complementares aos profissionais e/ou entidades devidamente

capacitados, equipados e qualificados.

c) Manter o arquivo com os prontuários clínicos e anamnese ocupacional.

d) Solicitar à empresa a emissão da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) ao INSS

para perícia para estabelecimento de nexo causal e avaliação de incapacidade laborativa

entre acidente e lesão.
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e) Iniciar quando necessário o afastamento do trabalhador da exposição ao risco, ou do
trabalho.

Encaminhar o trabalhador á. Previdência Social para estabelecimento de NEXO CAUSAL
que consiste no vinculo causal entre o exercício do trabalho e a patologia diagnosticada.
Implica obrigatoriamente numa análise criteriosa do histórico e exame clinico à luz das
características das tarefas exercitadas e do ambiente de trabalho, quanto à existência de
exposição, frequência e intensidade ao suposto agente causador de lesão. 0 simples
diagnóstico de lesão potencialmente ocupacional não é suficiente para o estabelecimento
do nexo causal.

g) Orientar o empregador quanto à necessidade de adoção de medidas de controle no
ambiente de trabalho.

h) Elaborar o Relatório Anual do PCMSO em conformidade com o Quadro 3 da NR 7,
discriminando o número e a natureza das avaliações médicas (exames clínicos e
complementares).

6. Risco Ocupacional

Sao condições potencialmente lesivas à saúde, em função da intensidade, duração e frequência de
Exposição. Os tipos de agentes de risco estão agrupados conforme exposto abaixo, com base na
Portaria n° 3.214/78.

TABELA I - ANEXO IV

Classificação dos Principais Riscos Ocupacionais em Grupos

De Acordo com a sua Natureza e a Padronização das Cores Correspondentes

Verde Vermelho

Químicos

Marrom

Biológicos

Amarelo Azul

AcidentesFísicos Ergonômicos

Ruídos

Vibrações

Radiações lonizantes

Radiações não lonizantes

Frio

Calor

Pressões Anormais

Umidade

Poeiras

Fumos

Névoas

Neblinas

Gases

Vapores

Substâncias
compostas ou

produtos quimicos
em geral

Virus

Bactérias

Protozoários

Fungos

Parasitas

Bacilos

Iluminamento

Esforço Físico Intenso

Levantamento e Transporte

Manual de Peso

Exigência de Postura Inadequada

Controle Rígido de
Produtividade

Imposição de Ritmos Excessivos

Trabalho em Turno e Noturno

Jornada de Trabalho Prolongada

Monotonia e Repetitividade

Outras situações causadoras de

"stress" físico ou psíquico

Arranjo Físico Inadequado

Máquinas e Equipamentos sem

Proteção

Ferramentas Inadequadas ou
Defeituosas

Iluminação Inadequada

Eletricidade

Probabilidade de Incêndio e
Explosão

Armazenamento Inadequado

Animais Peçonhentos

Outras situações de risco que

poderão contribuir para a

ocorrência de acidentes
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7. Desenvolvimento do PCMSO

7.1 Responsabilidade pelo Desenvolvimento do PCMSO

Deve ser desenvolvido pelo Médico do Trabalho Coordenador e aplicado após ser aprovado
pela administração da Empresa.

7.2 Elaboração e Reavaliação do PCMSO

Deverá ser elaborado anualmente ou reavaliado quando ocorrerem alterações dos riscos

ambientais, de modo que todos os procedimentos a serem efetuados possam ser previstos e

assimilados nas rotinas da Empresa.

7.3 Levantamento do Perfil Ocupacional

Já conhecidos os riscos das funções por setores de trabalho do ponto de vista da prática, quer do

ponto de vista técnico, definem-se os procedimentos medico complementares necessários a

promoção e monitoramento da sailde dos funcionários.

7.4 Convocação dos Empregados

Qualquer que seja o método de convocação recomendamos o agrupamento de controle por

categorias profissionais, por setores de exposição.

7.4.5.1. Os registros a que se refere o item 7.4.5 deverão ser mantidos por período mínimo de 20

(vinte) anos após o desligamento do trabalhador.

8. Exames Realizados

No desenvolvimento do PCMSO serão realizados os seguintes exames médicos:

a) Admissional

Antes que o trabalhador assuma suas atividades.

b) Periódico *

I. Anual

- Trabalhadores com menos de 18 ou mais de 45 anos.

- Portadores de doenças crônicas.

- Trabalhadores expostos a riscos ou situações de trabalho que impliquem no desencadeamento

ou agravamento de doença ocupacional.

II. Bienal

- Demais trabalhadores.

* Para trabalhadores expostos a riscos ou a situações de trabalho que impliquem o

desencadeamento ou agravamento de doença ocupacional, ou, ainda, para aqueles que

sejam portadores de doenças crônicas, os exames deverão ser repetidos: A cada ano ou a

intervalos menores, a critério do médico encarregado, ou se notificado pelo médico agente

da inspeção do trabalho, ou, ainda, como resultado de negociação coletiva de trabalho.

c) Retorno ao Trabalho

No primeiro dia da volta do trabalhador ausente por período igual ou superior a 30 dias por

motivo de doença ou acidente, de natureza ocupaciononal ou não, ou parto.
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d) Mudança de Função

Entende-se por mudança de função toda e qualquer alteração de atividade, posto de trabalho ou
setor que implique na exposição do trabalhador a riscos diferentes daqueles a que estava
exposto antes da mudança. Poderá ocorrer troca de função na empresa sem mudança de risco, e
assim não haverá necessidade do referido exame.

e) Demissional

Obrigatoriamente será realizado até a data da homologação, desde que o último exame médico
ocupacional tenha sido realizado há mais de:

135 dias para empresas de grau de risco 1 e 2 segundo o Quadro I da NR-4.

90 dias para empresas de grau de risco 3 e 4 segundo o Quadro I da NR-4.

"Por determinação do Delegado Regional do Trabalho, com base em parecer técnico
conclusivo da autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do
trabalhador, ou em decorrência de negociação coletiva, as empresas poderão ser obrigadas

a realizar o exame médico demissional independentemente da época de realização de

qualquer outro exame, quando suas condições apresentarem potencial de risco grave aos

trabalhadores."

8.1 Os Exames que trata o item anterior compreendem:

• Avaliação Clinica, abrangendo anamnese ocupacional, exame físico e mental.

• Exames Complementares, realizados de acordo com a especificação da NR-7 e seus anexos.

9. Exames Complementares

Para os trabalhadores expostos aos riscos discriminados nos Quadros I e II da NR-7 em seus postos

de trabalho, os exames médicos complementares deverão ser executados e interpretados com base

nos critérios constantes dos referidos quadros e seus anexos.

Para os trabalhadores expostos a agentes químicos não constantes dos Quadros I e H, outros

indicadores biológicos poderão ser monitorados, dependendo de estudo prévio dos aspectos de

vaidade toxicológica, analítica e de interpretação desses indicadores.

Outros exames complementares usados normalmente em patologia clinica para avaliar o

funcionamento de órgãos e sistemas orgânicos podem ser realizados, A medida que se façam

necessários.

10. Atestado de Saúde Ocupacional

Para cada exame médico realizado será emitido o ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL -

ASO, em duas vias. A segunda via será entregue ao trabalhador, mediante recibo na primeira via.

10.1 Exposição Excessiva

Quando, através da avaliação clinica do trabalhador e/ou dos exames constantes do Quadro I da

NR-7, for constatada apenas exposição excessiva aos riscos, deverá o trabalhador ser afastado

do local de trabalho, ou do risco, até que seja normalizado o indicador biológico de exposição e

as medidas de controle nos ambientes de trabalho tenham sido adotadas.
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10.2 Doença Ocupacional

Quando, através da avaliação clinica do trabalhador e/ou dos exames constantes no Quadro I da
NR-7, for constatada a OCORRÊNCIA ou AGRAVAMENTO de DOENÇAS
OCUPACIONAIS, caberá ao Médico Coordenador ou encarregado solicitar a empresa a
emissão do CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) ao INSS, para perícia de
estabelecimento do nexo causal, avaliação da incapacidade de definição de conduta
previdêncidria; indicar afastamento do trabalhador e adoção de medidas de controle no ambiente

de trabalho.

11. Relatório Anual

0 Relatório Anual do PCMSO tem por finalidade encerrar o Programa de Controle Médico após

decorrido um ano de sua implantação, dando uma visão clara do perfil de saúde da empresa

naquele ano e norteamento das ações de saúde e as medidas de corretivas que se fardo necessárias

no ano seguinte. Ê, montado em conformidade com o Quadro III da NR-7, discriminando o número

e a natureza das avaliações médicas (exames clínicos e exames complementares). Deverá ser

apresentado e discutido na CIPA, sendo sua cópia anexada no livro de atas daquelas comissões.

12. Procedimentos de Primeiros Socorros

a) Caixa de Primeiros Socorros

Manter em caixa fechada sob a guarda de um funcionário treinado em primeiros socorros os

seguintes itens:

Gazes 10 pacotes de 5 unidades

Band Aid 01 Caixa

Esparadrapo 01 Unidade

Atadura de Crepe Pequena 02 Unidades

Atadura de Crepe Média 02 Unidades

Atadura de Crepe Grande 02 Unidades

Água Oxigenada 10 volumes 02 Frascos

Água Boricada 01 Frasco

Soro Fisiológico 250 ml 02 Frascos

Polvidine 01 Frasco

Tesoura reta de ponta romba 01 Unidade

Pinça de Kelly Média 01 Unidade

Luva de Procedimento Látex 12 Unidades

Outros itens importantes e opcionais: Maca móvel, cobertor, talas (pequenas tiras de

madeiras de aproximadamente 0,5m por 5cm de largura, para o caso de eventuais
fraturas).

b) Caixa de Primeiros Socorros e Instrumentação Auxiliar

Manter a maca para transporte de emergência facilmente acessível a cada setor de trabalho,

devidamente sinalizada em local desobstruído;

Dimensionar e dispor os postos de trabalho de modo a deixar o caminho livre para atendimento

de emergência;

Cada turno de trabalho deverá contar com ao menos um funcionário treinado para prestação dos

primeiros socorros.

-
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13. Termo de Responsabilidade

Em cumprimento ao disposto Capitulo V, Titulo II da CLT e Norma Regulamentadora NR-7, com

a nova redação que lhe foi dada pela Portaria n°. 24, de 29/12/1994, indicamos:

Nome Registro Profissional

Dr. Claudia Maria Campos CRM: 52-71876-9

Dr. Antonio Carlos Savi CRM: 51327/SP

Dr. Beatriz Dugaich Ribeiro Martins CRM: 200470

Dr. Carlos Henrique Gomes Santos CRM: MG 58260

Dr. Cicera Silva Bento CRM: 70458/SP

Dr. Daniel Padilha de Toledo CRM: 184341/SP

Dr. Danilo Dias Francesco CRM: 197024/SP

Dr. Danyel Seleguim Laghi CRM: 197026/SP

Dr. Debora Paiva Minami CRM: 179428/SP

Dr. Demétrius Montes Campos CRM: 192606/SP

Dr. Fernanda Rodrigues CRM: 197038/SP

Dr. Gabrielle Hernandes Navarro CRM: 200496/SP

Dr. Guilherme Borges Lopes CRM: 5257563-8

Dr. Hudson Pascoal CRM: 197283/SP

Dr. Ian Vaicekauskis CRM: 199501

Dr. Luciana Mulato Haddad CRM: 155762/SP

Dr. Luciane Filiponi CRM: 104710/SP

Dr. Marcius Amaral Tavares CRM: 52-0110388-1

Dr. Mariana M. Costa CRM: 200543/SP

Dr. Monica Moreira de Oliveira Silva CRM: 192763

Dr. Murillo Passos Vieira CRM: 52-871397

Dr. Regina Lucia Freire CRM: 52-375070

Dr. Renata Glaucia Vidali CRM: 197136/SP

Dr. Renê Pacheco Abuchaim CRM: 200564/SP

Dr. Rodrigo Milan Torres CRM: 189321/SP

Dr. Thomás Moutinho CRM: 183411/SP

Dr. Toshio Tanaka CRM: 14038/SP

Dr. Vitor Minami CRM: 146461/SP

Dr. Antonio Kleber Fonseca CRM: 183435/SP

Dr. Renata Pandolpho CRM: 197137/SP

Dr. Jose Cordeiro da Costa Júnior CRM: 201255 / SP

Dr. Rafael Vaiksonras CRM: 206.152 /SP

Dr. Jesse James Braga CRM: 37.221 / SP

Dr. Inês de Mello CRM: 73.610 / SP

Dr. Samir Gurian CRM: 206410 / SP

Dr. Antonio Kleber Fonseca CRM: 183435 / SP

Dr. Carolina dos Santos Margal Ribeiro CRM: 190684 / SP

Dr. Ricardo Aurélio Baptista de Araújo CRM: 197138 /SP

Dr. Ana Carolina de Lima Soares CRM: 20.6799 /SP

Dr. Marcelo Ue Reigado CRM: 206.125 / SP

Médicos(as) do Trabalho, como Coordenador(es) do Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional (PCMSO) da Empresa.

Parque Domingos Luis, 141 - Jardim São Paulo - Sao Paulo - SP - CEP: 02043-081

Tel: (11)2408-1866 - Email: avanti@avantiengenharia.com.br - Site: www.avantiengenharia.com.br
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14. Assinatura dos Responsáveis

Dr.: Antonio Carlos Savi

CRM: 51327/SP

Médico do Trabalho

Elaboração e Coordenação do PCMSO

DECLARAÇÃO

Declaro que recebi e tomei ciência do presente Programa de Controle Médico de Sande Ocupacional,

ficando o mesmo à disposição dos funcionários e a quem interessar.

Sao Paulo, 31 de Janeiro de 2020

Empresa: Euro Import Motos Comércio de Motocicletas Ltda

Nome: CPF:

Assinatura do Responsável - Controle de Riscos Ocupacionais

Parque Domingos Luis, 141 - Jardim Sao Paulo - Sao Paulo - SP - CEP: 02043-081

Tel: (11)2408-1866 - Email: avanti@avantiengenharia.com.br- Site: www.avantiengenharia.com.br
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1. DADOS DA EMPRESA

1.1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Empresa Sul Import Veiculos e Serviços Ltda

Fantasia Sul Import Londrina CNPJ 13.705.543/0002-37

CNAE Principal 4511-1/01

Ramo de Atividade Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

Grupo de Cipa C21

Grau de Risco 2 RAT 2%

1.2 - LOCALIZAÇÃO

Endereço Avenid Tiradentes, 5665

Bairro Jardim Rosicler CEP 86072-000

Cidade Londrina Estado PR

Telefone (41) 3213-4915

1.4 - VIGÊNCIA

Data Inicio do PCMSO Data Final do PCMSO

31/01/2020 30/01/2021

1.5 - RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PCMSO

Prestador
Avanti Engenharia de Segurança e Saúde Ocupacional Ltda

Endereço Rua Almirante Noronha, N° 494 - Jardim Sao Paulo - São Paulo/SP - CEP:

02043-060

Telefone (11)2408-1866

E-mail avanti@avantiengenharia.com.br

Site www.avantiengenharia.com.br

Profissional Dr.: Antonio Carlos Savi Cargo Médico do Trabalho

Reg.Classe CRM: 51327/SP Responsabilidade Elaboração e Coordenação do PCMSO
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2. Objetivo

O PCMSO da empresa Sul Import Veiculos e Serviços Ltda foi elaborado para atender a Lei n°.

6.514 de 22 de Dezembro de 1977, regulamentada pela Portaria n°. 3.214 ao disposto na Portaria

n°. 3.214 - NR 7, com a nova redação que lhe foi dada pela Portaria n°. 24 de 29 de Dezembro de

1994 e Portaria n°. 8 de 08 de Maio de 1996 do capitulo 5 titulo 2 da Consolidação das Leis do

Trabalho, com o objetivo de estabelecer Normas e Procedimentos para a promoção e a preservação

da saúde de seus empregados.

3. Diretrizes

O PCMSO é a parte integrante de um conjunto mais amplo de iniciativas da empresa Sul Import

Veiculos e Serviços Ltda 02 no campo da saúde ocupacional dos trabalhadores e deve estar

articulado com os demais Programas prevencionistas constantes nas Normas regulamentadoras de

Segurança e Saúde do Trabalho.

Orientação e educação do funcionário e empregador de acordo com os riscos ocupacionais

encontrados no ambiente de trabalho e os resultados dos exames clínicos e complementares;

Conscientização dos funcionários com relação as medidas de saúde necessárias à função

desenvolvida.

4. Elaboração e Implementação do PCMSO

0 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional que será implantado visa A relação saúde x

trabalho, considerando as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores,

usando o exame clinico individual e o levantamento epidemiológico. 0 mesmo tem como objetivo

a prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos A saúde relacionados ao seu trabalho

constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis a saúde dos
trabalhadores.
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5. Responsabilidades

5.1 Compete ao Empregador

a) É responsabilidade da Empresa garantir a elaboração e implementação deste Programa,

bem como zelar por sua eficácia, devendo custear os procedimentos necessários bem

como os exames laboratoriais e complementares, quando necessários após a avaliação

ambiental e clinica, sob orientação do médico coordenador.

b) Estabelecer as diretrizes de saúde, atendendo a legislação em vigor.

c) Estabelecer Normas, Procedimentos e Instruções de Saúde em acordo com as Normas

Regulamentadoras da CLT.

d) Informar a empresa contratada sobre os riscos existentes no Trabalho e auxiliar na

elaboração e implementação do PCMSO da empresa.

e) Divulgar os itens anteriores junto à suas Gerências, Chefias e a todos os seus

empregados.

5.2 Compete As Gerências

a) Garantir o cumprimento das Normas, Procedimentos e Instruções de Saúde estabelecidos

pela Empresa.

h) Garantir o treinamento e reciclagem necessária para o fiel cumprimento da Política de

Saúde da Empresa.

c) Divulgar os Procedimentos e Instruções de Saúde da Unidade de Saúde a todos os Chefes

e Supervisores da Empresa, envolvendo-os no processo.

5.3 Compete As Chefias e Supervisores

a) Acatar as convocações de Saúde.

b) Programar, agendar e encaminhar os colaboradores de sua(s) equipe(s) de trabalho,

mediante convocação da Unidade de Saúde.

c) Garantir que todos os colaboradores de sua(s) equipe(s) de trabalho cumpram com as

convocações da Unidade de Saúde.

5.4 Atribuições ao Médico Coordenador

a) Realizar os exames previstos no PCMSO, ou encarregar os mesmos ao profissional

médico familiarizado com os princípios da patologia ocupacional e suas causas, bem

como com o ambiente, as condições de trabalho e os riscos a que está ou será exposto

cada empregado da Empresa/Unidade a ser examinado.

b) Encarregar os Exames Complementares aos profissionais e/ou entidades devidamente

capacitados, equipados e qualificados.

c) Manter o arquivo com os prontuários clínicos e anamnese ocupacional.

d) Solicitar à empresa a emissão da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) ao INSS

para perícia para estabelecimento de nexo causal e avaliação de incapacidade laborativa

entre acidente e lesão.
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e) Iniciar quando necessário o afastamento do trabalhador da exposição ao risco, ou do
trabalho.

O Encaminhar o trabalhador à Previdência Social para estabelecimento de NEXO CAUSAL

que consiste no vinculo causal entre o exercício do trabalho e a patologia diagnosticada.

Implica obrigatoriamente numa análise criteriosa do histórico e exame clinico a luz das
características das tarefas exercitadas e do ambiente de trabalho, quanto à existência de

exposição, frequência e intensidade ao suposto agente causador de lesão. 0 simples

diagnóstico de lesão potencialmente ocupacional não é suficiente para o estabelecimento

do nexo causal.

g) Orientar o empregador quanto à necessidade de adoção de medidas de controle no

ambiente de trabalho.

h) Elaborar o Relatório Anual do PCMSO em conformidade com o Quadro 3 da NR 7,

discriminando o número e a natureza das avaliações médicas (exames clínicos e

complementares).

6. Risco Ocupacional

Sao condições potencialmente lesivas à saúde, em função da intensidade, duração e frequência de

Exposição. Os tipos de agentes de risco estão agrupados conforme exposto abaixo, com base na

Portaria n° 3.214/78.

TABELA I - ANEXO IV

Classificação dos Principais Riscos Ocupacionais em Grupos

De Acordo com a sua Natureza e a Padronização das Cores Correspondentes

Verde Vermelho

Químicos

Marrom

Biológicos

Amarelo Azul

Acidentes

1

Físicos Ergonômicos

Ruídos

Vibrações

Radiações Ionizantes

Radiações não lonizantes

Frio

Calor

Pressões Anormais

Umidade

Poeiras

Fumos

Névoas

Neblinas

Gases

Vapores

Substancias
compostas ou

produtos quimicos

em geral

Virus

Bactérias

Protozoários

Fungos

Parasitas

Bacilos

Iluminamento

Esforço Físico Intenso

Levantamento e Transporte

Manual de Peso

Exigência de Postura Inadequada

Controle Rígido de
Produtividade

Imposição de Ritmos Excessivos

Trabalho em Turno e Notumo

Jornada de Trabalho Prolongada

Monotonia e Repetitividade

Outras situações causadoras de

"stress" fisico ou psíquico

Arranjo Físico Inadequado

Máquinas e Equipamentos sem

Proteção

Ferramentas Inadequadas ou

Defeituosas

Iluminação Inadequada

Eletricidade

Probabilidade de Incêndio e
Explosao

Armazenamento Inadequado

Animais Peçonhentos

Outras situações de risco que

poderão contribuir para a

ocorrência de acidentes
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7. Desenvolvimento do PCMSO

7.1 Responsabilidade pelo Desenvolvimento do PCMSO

Deve ser desenvolvido pelo Médico do Trabalho Coordenador e aplicado após ser aprovado

pela administração da Empresa.

7.2 Elaboração e Reavaliação do PCMSO

Deverá ser elaborado anualmente ou reavaliado quando ocorrerem alterações dos riscos

ambientais, de modo que todos os procedimentos a serem efetuados possam ser previstos e

assimilados nas rotinas da Empresa.

7.3 Levantamento do Perfil Ocupacional

Já conhecidos os riscos das funções por setores de trabalho do ponto de vista da prática, quer do

ponto de vista técnico, definem-se os procedimentos médico complementares necessários a

promoção e monitoramento da saúde dos funcionários.

7.4 Convocação dos Empregados

Qualquer que seja o método de convocação recomendamos o agrupamento de controle por

categorias profissionais, por setores de exposição.

7.4.5.1. Os registros a que se refere o item 7.4.5 deverão ser mantidos por período mínimo de 20

(vinte) anos após o desligamento do trabalhador.

8. Exames Realizados

No desenvolvimento do PCMSO serão realizados os seguintes exames médicos:

a) Admissional

Antes que o trabalhador assuma suas atividades.

b) Periódico *

I. Anual

- Trabalhadores com menos de 18 ou mais de 45 anos.

- Portadores de doenças crônicas.

- Trabalhadores expostos a riscos ou situações de trabalho que impliquem no desencadeamento

ou agravamento de doença ocupacional.

II. Bienal

- Demais trabalhadores.

* Para trabalhadores expostos a riscos ou a situações de trabalho que impliquem o

desencadeamento ou agravamento de doença ocupacional, ou, ainda, para aqueles que

sejam portadores de doenças crônicas, os exames deverão ser repetidos: A cada ano ou a

intervalos menores, a critério do médico encarregado, ou se notificado pelo médico agente

da inspeção do trabalho, ou, ainda, como resultado de negociação coletiva de trabalho.

c) Retorno ao Trabalho

No primeiro dia da volta do trabalhador ausente por período igual ou superior a 30 dias por

motivo de doença ou acidente, de natureza ocupaciononal ou não, ou parto.
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d) Mudança de Função

Entende-se por mudança de função toda e qualquer alteração de atividade, posto de trabalho ou

setor que implique na exposição do trabalhador a riscos diferentes daqueles a que estava

exposto antes da mudança. Poderá ocorrer troca de função na empresa sem mudança de risco, e

assim não haverá necessidade do referido exame.

e) Demissional

Obrigatoriamente sera realizado até a data da homologação, desde que o último exame médico

ocupacional tenha sido realizado ha mais de:

135 dias para empresas de grau de risco 1 e 2 segundo o Quadro I da NR-4.

90 dias para empresas de grau de risco 3 e 4 segundo o Quadro I da NR-4.

"Por determinação do Delegado Regional do Trabalho, com base em parecer técnico

conclusivo da autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do

trabalhador, ou em decorrência de negociação coletiva, as empresas poderão ser obrigadas

a realizar o exame médico demissional independentemente da época de realização de

qualquer outro exame, quando suas condições apresentarem potencial de risco grave aos

trabalhadores."

8.1 Os Exames que trata o item anterior compreendem:

• Avaliação Clinica, abrangendo anamnese ocupacional, exame físico e mental.

• Exames Complementares, realizados de acordo com a especificação da NR-7 e seus anexos.

9. Exames Complementares

Para os trabalhadores expostos aos riscos discriminados nos Quadros I e II da NR-7 em seus postos

de trabalho, os exames médicos complementares deverão ser executados e interpretados com base

nos critérios constantes dos referidos quadros e seus anexos.

Para os trabalhadores expostos a agentes químicos não constantes dos Quadros I e II, outros

indicadores biológicos poderão ser monitorados, dependendo de estudo prévio dos aspectos de

vaidade toxicológica, analítica e de interpretação desses indicadores.

Outros exames complementares usados normalmente em patologia clinica para avaliar o

funcionamento de órgãos e sistemas orgânicos podem ser realizados, a medida que se façam
necessários.

10. Atestado de Saúde Ocupacional

Para cada exame médico realizado sera emitido o ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL -

ASO, em duas vias. A segunda via sera entregue ao trabalhador, mediante recibo na primeira via.

10.1 Exposição Excessiva

Quando, através da avaliação clinica do trabalhador e/ou dos exames constantes do Quadro I da

NR-7, for constatada apenas exposição excessiva aos riscos, deverá o trabalhador ser afastado

do local de trabalho, ou do risco, até que seja normalizado o indicador biológico de exposição e

as medidas de controle nos ambientes de trabalho tenham sido adotadas.
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10.2 Doença Ocupacional

Quando, através da avaliação clinica do trabalhador e/ou dos exames constantes no Quadro I da

NR-7, for constatada a OCORRÊNCIA ou AGRAVAMENTO de DOENÇAS

OCUPACIONAIS, caberá ao Médico Coordenador ou encarregado solicitar à empresa a

emissão do CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) ao INSS, para perícia de

estabelecimento do nexo causal, avaliação da incapacidade de definição de conduta

previdêncidria; indicar afastamento do trabalhador e adoção de medidas de controle no ambiente

de trabalho.

11. Relatório Anual

O Relatório Anual do PCMSO tem por finalidade encerrar o Programa de Controle Médico após

decorrido um ano de sua implantação, dando uma visão clara do perfil de saúde da empresa

naquele ano e norteamento das ações de saúde e as medidas de corretivas que se fardo necessárias

no ano seguinte. E montado em conformidade com o Quadro III da NR-7, discriminando o número

e a natureza das avaliações médicas (exames clínicos e exames complementares). Deverá ser

apresentado e discutido na CIPA, sendo sua cópia anexada no livro de atas daquelas comissões.

12. Procedimentos de Primeiros Socorros

a) Caixa de Primeiros Socorros

Manter em caixa fechada sob a guarda de um funcionário treinado em primeiros socorros os

seguintes itens:

Gazes 10 pacotes de 5 unidades

Band Aid 01 Caixa

Esparadrapo 01 Unidade

Atadura de Crepe Pequena 02 Unidades

Atadura de Crepe Média 02 Unidades

Atadura de Crepe Grande 02 Unidades

Água Oxigenada 10 volumes 02 Frascos

Agua Boricada 01 Frasco

Soro Fisiológico 250 ml 02 Frascos

Polvidine 01 Frasco

Tesoura reta de ponta romba 01 Unidade

Pinça de Kelly Média 01 Unidade

Luva de Procedimento Látex 12 Unidades

Outros itens importantes e opcionais: Maca móvel, cobertor, talas (pequenas tiras de

madeiras de aproximadamente 0,5m por 5cm de largura, para o caso de eventuais

fraturas).

b) Caixa de Primeiros Socorros e Instrumentação Auxiliar

Manter a maca para transporte de emergência facilmente acessível a cada setor de trabalho,

devidamente sinalizada em local desobstruido;

Dimensionar e dispor os postos de trabalho de modo a deixar o caminho livre para atendimento

de emergência;

Cada turno de trabalho deverá contar com ao menos um funcionário treinado para prestação dos

primeiros socorros.
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13. Termo de Responsabilidade

Em cumprimento ao disposto Capitulo V, Titulo II da CLT e Norma Regulamentadora NR-7, com

a nova redação que lhe foi dada pela Portaria n°. 24, de 29/12/1994, indicamos:

Nome Registro Pro fissional

Dr. Claudia Maria Campos CRM: 52-71876-9

Dr. Antonio Carlos Savi CRM: 51327/SP

Dr. Beatriz Dugaich Ribeiro Martins CRM: 200470

Dr. Carlos Henrique Gomes Santos CRM: MG 58260

Dr. Cicera Silva Bento CRM: 70458/SP

Dr. Daniel Padilha de Toledo CRM: 184341/SP

Dr. Danilo Dias Francesco CRM: 197024/SP

Dr. Danyel Seleguim Laghi CRM: 197026/SP

Dr. Debora Paiva Minami CRM: 179428/SP

Dr. Demétrius Montes Campos CRM: 192606/SP

Dr. Fernanda Rodrigues CRM: 197038/SP

Dr. Gabrielle Hernandes Navarro CRM: 200496/SP

Dr. Guilherme Borges Lopes CRM: 5257563-8

Dr. Hudson Pascoal CRM: 197283/SP

Dr. Ian Vaicekauskis CRM: 199501

Dr. Luciana Mulato Haddad CRM: 155762/SP

Dr. Luciane Filiponi CRM: 104710/SP

Dr. Marcius Amaral Tavares CRM: 52-0110388-1

Dr. Mariana M. Costa CRM: 200543/SP

Dr. Monica Moreira de Oliveira Silva CRM: 192763

Dr. Murillo Passos Vieira CRM: 52-871397

Dr. Regina Lucia Freire CRM: 52-375070

Dr. Renata Glaucia Vidali CRM: 197136/SP

Dr. Renê Pacheco Abuchaim CRM: 200564/SP

Dr. Rodrigo Milan Torres CRM: 189321/SP

Dr. Thomás Moutinho CRM: 183411/SP

Dr. Toshio Tanaka CRM: 14038/SP

Dr. Vitor Minami CRM: 146461/SP

Dr. Antonio Kleber Fonseca CRM: 183435/SP

Dr. Renata Pandolpho CRM: 197137/SP

Dr. Jose Cordeiro da Costa Júnior CRM: 201255 / SP

Dr. Rafael Vaiksonras CRM: 206.152 /SP

Dr. Jesse James Braga CRM: 37.221 / SP

Dr. Inês de Mello CRM: 73.610 / SP

Dr. Samir Gurian CRM: 206410 / SP

Dr. Antonio Kleber Fonseca CRM: 183435 / SP

Dr. Carolina dos Santos Marçal Ribeiro CRM: 190684 / SP

Dr. Ricardo Aurélio Baptista de Araújo CRM: 197138 /SP

Dr. Ana Carolina de Lima Soares CRM: 20.6799 /SP

Dr. Marcelo Ue Reigado CRM: 206.125 / SP

Médicos(as) do Trabalho, como Coordenador(es) do Programa de Controle Médico de

Saúde Ocupacional (PCMSO) da Empresa.
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14. Assinatura dos Responsáveis

Dr.: Antonio Carlos Savi

CRM: 51327/SP

Médico do Trabalho

Elaboração e Coordenação do PCMSO

DECLARAÇÃO

Declaro que recebi e tomei ciência do presente Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional,

ficando o mesmo á. disposição dos funcionários e a quem interessar.

Sao Paulo, 31 de Janeiro de 2020

Empresa: Sul Import Veiculos e Serviços Ltda

Nome: CPF:

Assinatura do Responsável - Controle de Riscos Ocupacionais

Parque Domingos Luis, 141 - Jardim Sao Paulo - São Paulo - SP - CEP: 02043-081

Tel: (11)2408-1866 - Email: avanti@avantiengenharia.com.br - Site: www.avantiengenharia.com.br
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PROGRAMA
DE PREVENÇÃO

DE RISCOS AMBIENTAIS

PP
Aplicabilidade da Norma Regulamentadora NR-9, com redação dada pela Portaria n°

3.214/ 78 do Ministério do Trabalho e Emprego.

SUL IMPORT VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA.

Av. Tiradentes, 5665, Loja 4 — Jd. São Francisco

Londrina - PR

C.N.P.J. 13.705.543/0002-37

Validade Inicio: Janeiro/2020

Término: Janeiro/2021

ciort, ;
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0 presente Programa de Prevenção de Riscos Ambientais foi elaborado em atenção A solicitação da

empresa abaixo identificada, objetivando atender as exigências da Portaria n.° 3214/78 que aprova as

Normas Regulamentadoras — NR — do Capitulo V, Titulo II, da Consolidação das Leis do Trabalho,

relativas A Segurança e Medicina do Trabalho, entre as quais, a "NR-9 — Programa de Prevenção de

Riscos Ambientais — PPRA", com redação dada pela Portaria n.° 25, de 29/12/1994, que estabelece a

obrigatoriedade de sua elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições

que admitam trabalhadores como empregados.

Este documento trata basicamente em definir um programa de ações que objetivam promover e preservar

a saúde e integridade dos trabalhadores através de antecipação, do reconhecimento, da avaliação e

conseqüente controle da ocorrência dos riscos ambientais existentes ou que venham existir no ambiente

de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

O P.P.R.A. deve estar articulado com as demais Normas Regulamentadoras, em especial a N.R.7 -

"Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional".

As ações contidas neste Programa serão desenvolvidas no âmbito deste estabelecimento, sob a

responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores, sendo sua abrangência e

profundidade dependentes das características dos riscos e das necessidades de controle.

2. Identificação da Empresa

Razão Social:

Endereço:

C.N.P.J.:

Atividade econômica:

C.N.A.E:

Grau de Risco:

N° Empregados:

Turno de trabalho:

SUL IMPORT VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA.

Av. Tiradentes, 5665, Loja 04 — Jardim Sao Francisco — Londrina - SP.

13.705.543/0002-37

Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos.

45.11-1-01.

2 (dois)

17 (dezessete)

Diurno

3. Considerações Gerais

3.1. Riscos Ambientais

Conforme a Norma Regulamentadora NR-9, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos

e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou

intensidade e tempo de exposição são capazes de causar danos A saúde do trabalhador.

3.1.1 - Agentes Físicos

São as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído,

vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem

como a infra-som e o ultra-som.

Rua: Almirante Noronha, 494 - CEP: 02043-060 -Jardim Sao Paulo -Sio Paulo - SP - Tels: 11 2283-232 12283-2308

agendamento@avantiengenharia.combr - site: www.avantiengenharia.com.br
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São as substancias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pelas vias respiratórias,

nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de

exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão.

3.1.3 - Agentes Biológicos

Sao as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, virus, entre outros.

4. Potencial de Riscos Ambientais e Periodicidade de Exposição

Com o objetivo de estimar o grau de risco e também de definir prioridades e prazos para as medidas de

controle a serem adotadas, foi efetuada uma análise das atividades, operações e processos utilizados na

empresa, de modo a antecipar e/ou identificar a presença dos agentes físicos, químicos e biológicos que

possam prejudicar a saúde dos trabalhadores.

0 quadro a seguir contempla o critério adotado para a classificação do potencial de risco ambiental.

Potencial de Risco

Baixo 0 grau de exposição, a toxicidade e a propriedade do agente indicam que, sob

condições normais de operação, existe um potencial mínimo ou inexpressivo de atingir

os limites ocupacionais correntemente aceitáveis.

Moderado 0 grau de exposição, a toxicidade e a propriedade do agente indicam que, sob

condições normais de operação, existe um moderado potencial de atingir os limites

ocupacionais correntemente aceitáveis.

Alto 0 grau de exposição, a toxicidade e a propriedade do agente indicam que, sob

condições normais de operação, existe um significativo potencial de atingir ou exceder

os limites ocupacionais correntemente aceitáveis.

Muito alto 0 grau de exposição, a toxicidade e a propriedade do agente indicam que, sob

condições normais de operação, existe um alto potencial de exposição, excedendo os

limites ocupacionais correntemente aceitáveis.

Para a classificação dos diferentes períodos de exposição aos riscos ambientais, utilizou-se como

referência principal, o conceito preconizado na Portaria n.° 3311 de 29/11/89 (revogada pela Portaria 546

de 11/03/10) em relação ao tempo de exposição, adotando-se as seguintes definições:

sue: Almirante Noronha, 494 - CEP: 02043-060 - Jardion So Paulo - S$o Patdo - SP leis: 11 2 83-2326 / 2283-2308

e-mail: agendamento.avantiengenharia.com.br - site: wwitavantiengenharlaxom.br
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Periodicidade da exposição Descrição

Continua

A exposição se processa durante quase todo ou todo o dia da jornada de trabalho,

sem interrupção.

Intermitente

A exposição se repete durante muitas vezes na jornada de trabalho, com os tempos

somados totalizando longos períodos.

Eventual
A exposição se repete algumas vezes durante a jornada de trabalho, com os tempos

somados totalizando curtos períodos.

Esporádico
A exposição se repete em períodos irregulares (dias alternados, uma vez na semana,

mensalmente), não fazendo parte da jornada normal de trabalho.

Rara

A exposição é de baixíssima frequência (de 2 em 2 meses, semestralmente,

anualmente), não fazendo parte da jornada normal de trabalho.

Obs.: Jornada de trabalho considerada normal, de oito horas diárias.

5. Desenvolvimento do Programa Base

Foram seguidas para desenvolvimento do Programa Base, as seguintes etapas de trabalho:

5.1 - Antecipação dos Riscos

Envolveu a análise das instalações e os processos de trabalho, de modo a identificar os riscos potenciais e

introduzir medidas de proteção individuais, coletivas e/ou administrativas, para sua redução ou

eliminação.

5.2 - Reconhecimento dos Riscos

Envolveu a análise dos seguintes itens:

o Identificação dos riscos;

o Determinação e localização das possíveis fontes geradoras;

o Identificação das possíveis trajetórias e meios de propagação dos agentes agressivos no ambiente de

trabalho;

o Identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos;

o Caracterização das atividades e do tipo de exposição;

o Levantamento dos dados existentes na empresa, indicativos de possível comprometimento da saúde

decorrente do trabalho;

o Possíveis danos a saúde relacionados aos riscos identificados disponíveis na literatura técnica;

o Descrição das medidas de controle.

5.3 — Avaliação dos Riscos

A avaliação técnica dos riscos ambientais foi executada de maneira a:

o Comprovar o controle da exposição ou a inexistência dos riscos, identificados na etapa de

reconhecimento dos mesmos;

o Dimensionar a exposição dos trabalhadores aos agentes agressivos;

o Fornecer artifícios para o equacionamento das medidas de controle.

Nesta etapa de avaliação foram utilizados os critérios legais e as metodologias de avaliação constantes

nos anexos n.° 1 a n.° 14 da NR-15 (Norma Regulamentadora n.° 15), aprovada também pela Portaria n.°

3214/78.

Os critérios legais, metodologias adotadas e instrumental utilizado na avaliação técnica quantitativa dos

agentes ambientais, estão descritos a seguir. A avaliação técnica qualitativa foi realizada através de

inspeção no local de trabalho e de informações recebidas da empresa solicitante.

te Noronha, 494- CEP: 02043-060 -Jardim Sio Paulo -São Paulo - SP Te 2326 / 22133-2308

e-rnai agendamento@avantiengenharia.com.br - site: www.avantiengen ar corn.br
aka. rs



A A
En,genhor..; z,evtiron,c,u

5.3.1 — Ruído Continuo ou Intermitente

a) Critério legal adotado

6

0 critério legal adotado para a avaliação é o disposto no Anexo n.° 1 da NR-15, aprovada pela Portaria

3214/78, assim descrito:

1. Entende-se por ruído continuo ou intermitente, para os fins de aplicação de Limites de Tolerância, o

ruído que não seja ruído de impacto.

2. Os níveis de ruído continuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento

de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta

(SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador.

3. Os tempos de exposição aos níveis de ruído não devem exceder os limites de tolerância fixados no

quadro a seguir:

Nível de Ruído

dB(A)

Máxima exposição diária

permissível

85 8 horas

86 7 horas

87 6 horas

88 5 horas

89 4 horas e 30 minutos

90 4 horas

91 3 horas e 30 minutos

92 3 horas

93 2 horas e 40 minutos

94 2 horas e 15 minutos

95 2 horas

96 1 hora e 45 minutos

98 1 hora e 15 minutos

100 1 hora

102 45 minutos

104 35 minutos

105 30 minutos

106 25 minutos

108 20 minutos

110 15 minutos

112 10 minutos

114 8 minutos

115 7 minutos

4. Para os valores encontrados de nível de ruído intermediário será considerada a máxima exposição

diária permissível relativa ao nível imediatamente mais elevado.

5. Não é permitida a exposição a níveis de ruído acima de 115 dB(A) para indivíduos que não estejam

adequadamente protegidos.

6. Se durante a jornada de trabalho ocorrerem dois ou mais períodos de exposição a ruído de diferentes

níveis, devem ser considerados os seus efeitos combinados, de forma que se a soma das seguintes

frações:

Cl + C2 + + Cn

T1 + T2 Tn

exceder a unidade, a exposição estará acima do limites de tolerância.

Ru Almirante Noronha, 494 - CEP2:02043460 - arclim S3Ø ..Pauto 5O 'Pauto .;

agenciamento@avantiengenharia.com.br - site: www.av
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Na equação anterior C,, indica o tempo total em que o trabalhador fica exposto a um nível de ruído

específico e T,, indica a máxima exposição diária permissível a este nível, segundo o quadro

mencionado anteriormente.

7. As atividades ou operações que exponham os trabalhadores a níveis de ruído, continuo ou
intermitente, superiores a 115 dB(A), sem proteção adequada, oferecerão risco grave e iminente.

OBSERVAÇÃO: DOSE DE RUÍDO

Os limites de tolerância fixam tempos máximos de exposição para determinados níveis de ruído. Porém,

sabe-se que praticamente não existem tarefas profissionais nas quais o indivíduo é exposto a um único

nível de ruído durante a jornada. 0 que ocorre são exposições por tempos variados a níveis de ruído

variados. Para quantificar tais exposições utiliza-se o conceito de DOSE, resultando em uma ponderação

para cada diferente situação acústica, de acordo com o tempo de exposição e o tempo máximo permitido,

de forma cumulativa na jornada.

Para valores de dose de ruído menor ou igual a 0,5, a exposição é totalmente aceitável.

Para valores de dose de ruído maior que 0,5, e menor ou igual a 1, as situações encontram-se no "nível de

ação", ou seja, devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as

exposições não ultrapassem os limites de exposição. As ações devem incluir o monitoramento periódico

da exposição, a informação aos trabalhadores e o controle médico.

Para valores de dose ruído superiores a unidade, a exposição ultrapassa o limite, não sendo admissivel,

portanto deve-se controlar o ruído respectivamente na sua fonte de origem e/ou na sua trajetória e/ou no

próprio receptor, realizando também controle médico.

b) Equipamento utilizado

Utiliza-se o medidor digital de nível de pressão sonora, tipo 2, conforme IEC 651, operando no circuito

de compensação "A" ,circuito de resposta lenta.

5.3.2 — Ruído de Impacto

a) Critério legal adotado

0 critério legal adotado para avaliação é o disposto no Anexo n.° 2 da NR-15, aprovado pela Portaria

3214/78, assim descrito:

1. Entende-se por ruído de impacto aquele que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a

1 (um) segundo , a intervalos superiores a 1 (um) segundo.

2. Os níveis de impacto deverão ser avaliados em decibéis (dB) , com medidor de nível de pressão
sonora operando no circuito linear e circuito de resposta para impacto. As leituras devem ser feitas

próximas ao ouvido do trabalhador. 0 limite de tolerância para ruído de impacto sell de 130

dB(LINEAR). Nos intervalos entre os picos, o ruído existente deverá ser avaliado como ruído

continuo.

3. Em caso de não se dispor de medidor do nível de pressão sonora com circuito de resposta para

impacto, será válida a leitura feita no circuito de resposta rápida (FAST) e circuito de compensação

"C". Neste caso, o limite de tolerância será de 120 dB(C).

4. As atividades ou operações que exponham, os trabalhadores, sem proteção adequada, a níveis de
ruído de impacto superiores a 140 dB (LINEAR), medidos no circuito de resposta para impacto, ou

superiores a 130 dB(C), medidos no circuito de resposta rápida (FAST), oferecerão risco grave e

iminente.

Rua: Almirante Noronha, 494 - CEP: 02043-060 -jardim P u Paulo P Tds: 2283-2326 t 2283-2308

e-mail: agendamento@avantiengenharia.contbr www.avant1engeniiwla.com.br.
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b) Equipamento utilizado

Utiliza-se o medidor digital de nível de pressão sonora, tipo 2, conforme IEC 651 operando no circuito de

resposta rápida (FAST) e circuito de compensação "C".

5.3.3 — Calor

a) Critério legal adotado

0 critério legal adotado para a avaliação é o disposto no Anexo n.° 3 da NR — 09, aprovado pela Portaria

n.° 1.359, de 09/12/2019, cujo objetivo é definir critérios para a prevenção dos riscos à saúde dos

trabalhadores decorrentes das exposições ocupacionais ao calor, destacando-se a possibilidade de

implementação de medidas de prevenção na etapa de reconhecimento dos riscos, não sendo

imprescindível a realização de avaliação quantitativa.

Havendo necessidade de avaliação quantitativa, esta seguirá a metodologia e procedimentos descritos na

Norma de Higiene Ocupacional — NHO 06 (2 a edição —2017) da Fundacentro.

Entretanto, sempre que os níveis de ação contidos no Quadro 1 do Anexo 3 da NR 9 forem excedidos,

serão adotadas medidas preventivas a fim de que a exposição ao calor não cause danos à saúde do

trabalhador.

Por outro lado, caso os limites de exposição contidos no Quadro 2 do referido anexo sejam ultrapassados,

o empregador deverá adotar medidas corretivas a fim de reduzir a exposição ocupacional a valores abaixo

do limite de exposição.

b) Equipamento utilizado

Utiliza-se o Monitor digital de "Stress Térmico", composto por termômetro de globo,

termômetro de bulbo seco e termômetro de bulbo natural.

5.3.4 - Iluminamento

a) Critério legal adotado

0 critério legal adotado para a avaliação é o disposto na NR 17 — Ergonomia, aprovada pela Portaria

3214/78, item 17.5.3, subitens 17.5.3.1 a 17.5.3.5, assim descrito:

17.5.3.1 A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e difusa.

17.5.3.2 A iluminação geral ou suplementar deve ser projetada e instalada de forma a evitar ofuscamento,

reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos.

17.5.3.3 Os métodos de medição e os níveis mínimos de iluminamento a serem observados nos locais de

trabalho são os estabelecidos na Norma de Higiene Ocupacional n.° 11 (NHO 11) da Fundacentro -

Avaliação dos Níveis de Iluminamento em Ambientes de Trabalho Internos.

b) Equipamento utilizado

Utiliza-se o luximetro digital, com fotocélula corrigida para a sensibilidade do olho humano e em função

do ângulo de incidência, calibrado conforme instruções do fabricante.

5.3.5 — Outros riscos

Através de inspeção nos locais de trabalho e quando presentes, foram avaliadas qualitativamente , as

seguintes exposições:

Rua:AmIr Noronha, 494 - CEP: 02043-060 -Jardim Sao Paulo S pac 3-2326/ 2283-2308
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a) As Radiações Ionizantes, tomando-se como referência principal a NR-15. Anexo n.° 5.

b) As Pressões Anormais, tomado-se como referência principal a NR-15, Anexo n.° 6.

c) As Radiações Não Ionizantes, tomando-se como referência principal a NR-15, Anexo n.°7.

d) As Vibrações, tomando-se como referência principal a NR-15, Anexo n.° 8.

e)

g)

h)

Ao Frio, tomando-se como referência principal a NR-15, Anexo n.° 9.

A Umidade, tomando-se como referência principal a NR-15, Anexo n.° 10.

Aos Agentes Químicos, tomando-se como referência principal a NR-15, Anexos n.° 11, 12 e 13.

Aos Agentes Biológicos, tomando-se como referência principal a NR-15, Anexo n.° 14.
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Conforme a intensidade e/ou concentração do agente físico e/ou químico, relacionada com o seu

potencial de risco, poderá ser procedida após a análise qualitativa, uma análise quantitativa, de maneira a

confrontar as exposições aos limites de tolerância legais, definidos nas respectivas normas

regulamentadoras aprovadas pela Portaria 3214/78.

6. Planejamento do P.P.R.A.

Este programa deverá receber uma análise global pelo menos uma vez ao ano, visando uma avaliação do

seu desenvolvimento e realização de eventuais ajustes necessários, definindo-se novas metas e

prioridades.

Na eventualidade de mudança ou alterações de processo (novos equipamentos, novas substâncias

químicas, troca e ou utilização de nova matéria-prima), mudança de lay-out ou qualquer outro evento que

possa modificar as condições ambientais, dever-se-á proceder uma nova análise de modo a restabelecer

novamente, metas e prioridades de controle dos possíveis agentes ambientais.

Caso a empresa venha manter em suas instalações, trabalhadores que não façam parte do seu quadro de

funcionários, deverá solicitar aos responsáveis pelos mesmos, os programas de Medicina e Engenharia de

Segurança do Trabalho, conforme legislação em vigor.

7. Manutenção e Divulgação de Dados

Os dados e informações constantes neste documento deverão ser conservados por um período mínimo de

vinte anos, sendo registrados, mantidos e divulgados segundo critério próprio da empresa, como por

exemplo, através de comunicações Internas, Memorandos, Quadros de Aviso, CIPA, etc.

Tais registros de dados deverão estar disponíveis para consultas e eventual colaboração dos trabalhadores

interessados ou seus representantes, e também para as autoridades competentes.

O P.P.R.A deve ser apresentado e discutido na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, quando

existente na empresa, ou ao "designado responsável" quando for o caso.

Os trabalhadores que se encontrarem expostos aos riscos ambientais deverão ser informados através de

avisos, notificações verbais e escritas, de como se proteger dos agentes agressivos e quais os cuidados a

serem adotados.

8. Desenvolvimento do Programa

8.1 Reconhecimento e Avaliação dos Riscos Ambientais

Foram realizados nos diversos ambientes durante a jornada normal de trabalho, e também através de

documentos e/ou informações fornecidas pela contratante, através do(a) Sr.(a). Andressa Caetano de

Oliveira no decorrer do mês de Janeiro de 2020.

Rua: AlmiranteNoronha, 494 - CEP: 02043-060 - jarcm S5olao- o Pauto - SP 'leis: 122%32326  2308

ag damento@avantiengenhar orn.br - site: www.avantiengenba c br



AV ANN
E ge.nhatt. e &lode Oc.04.

10

As informações apresentadas contemplam basicamente os níveis de iluminamento e os riscos ambientais

dos setores / operações existentes na empresa, através da sua identificação e avaliação, das possíveis

fontes geradoras e meios de propagação, dos trabalhadores expostos e periodicidade das exposições.

8.2 Cronograma de Ações

Objetivando-se controlar os riscos ambientais identificados, de modo a propiciar a eliminação e/ou a

minimização da exposição dos trabalhadores, apresenta-se juntamente com o item 8.1, um cronograma de

ações com medidas de controle propostas com respectivos prazos de execução, que será contado a

partir da data de assinatura do documento, explicitada no item "Responsabilidades".

Tendo em vista que nem sempre é possível realizar as implantações de medidas de controle de caráter

coletivo imediatamente ou mesmo a curto prazo, serão estipulados prazos, em função da caracterização

do risco, levando-se em conta o seu potencial e sua periodicidade de exposição, conforme segue:

Caráter do

Prazo

Tempo

Imediato No máximo até 05 dias

Curto No máximo até 30 dias

Médio Até 90 dias

Longo Até 150 dias

Periódico Em intervalos pré-determinados, em

função do tipo de risco.

Rua: Almirante Noronha, 494 - CEP: 02043-060 - jardim o Paulo -

e-mail: agendamento@avantiengenharia.com.kw - site: w

2283- 28 2283- 0

ria.com.b
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RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Atividade Descrição da Area

MECÂNICA o
o
o
o
o

Cobertura:
Paredes:
Piso:
Ventilação:
Iluminação:

Telhas metálicas.
Alvenaria e vidro.
Cimento revestido com tinta especial.
Natural.
Natural e artificial.

Funções / Atividades Básicas Desenvolvidas

Mecânico de Autos Senior= 01, Mecânico de Autos Jr Abastecedor = 01, Mecânico de Autos Jr =
01 e Chefe de Oficina Abastecedor = 01

Chefia da Oficina
14' Distribuir os serviços;
1*. Acompanhar o andamento do trabalho;

Cumprir prazos;
(=> Liderar equipe de trabalho;
=> Elaborar relatórios.

Mecânica
• Desmontar parte ou todo o veiculo;

E> Detectar os defeitos;

,=> Trocar as peças danificadas ou efetuar ajustes;

E> Lubrificar os veículos;

• Montar novamente as estruturas mecânicas.

Montagem

=> Desmontar motor ou câmbio;

E> Detectar os defeitos em motores e câmbios;

• Trocar e efetuar ajustes;
4. Lavar peças;

14. Montar os componentes de motores e câmbios.

Máquinas/ Equipamentos/ Postos de Trabalho Iluminamento Ruído
Lux Total

dB(A)

Elevadores de Veículos Automotores (03 elevadores) 450 a 540 72 a 79

Veículos Acionado -- 71 a 78

Ferramenta pneumática - parafusadeira -- 77 a 86

Bancada de Trabalho (esmeril, morsa, tanque) 460 a 550 74 a 80

Riscos / Fonte Geradora Meios de
Propagação

Periodicidade
da Exposição

Trabalhadores
Expostos

Físicos:
Ruído proveniente da operação das ferramentas
existentes no setor.

Ar ambiente Intermitente Todos os
relacionados

Químicos:
Graxa e oleos lubrificantes, para efetuar os
trabalhos de manutenção mecânica os
trabalhadores manipulam os agentes.

Contato Intermitente Todos os
relacionados

Biológicos: não observados. -- - --

Rua: Almirante Noronh

e-mail: agendamentogavantiengenharia.com,hr - site: www aynt3rla com hr

494- CEP: 02043060 -Jardim So Paulo -Sio Paulo - SP - T 22 26 / 228323G
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CRONOGRAMA DE AÇÕES
RISCOS FÍSICOS

Medidas de Controle Prazo de Execução
(Dias)

Ruído:

• Verificar a possibilidade de controlar o ruído na fonte originária do mesmo,

ou através do seu meio de propagação, como por exemplo, efetuar

manutenção preventiva e conetiva nos equipamentos.

• Executar monitoramento periódico do setor, principalmente quando forem

instaladas novas máquinas e equipamentos.

• A empresa deve fornecer protetores auriculares com o maior nível de

redução de ruído possível.

• Realizar exames audiométricos conforme determina o PCMSO.

Periódico

Periódico

Medida adotada

Periódico

,

RISCOS QUÍMICOS
Medidas de Controle Prazo de Execução

(Dias)

Graxa e óleos lubrificantes:

• Executar as atividades em local bem arejado.

• Manter sempre atualizadas as FISPQ de modo verificar medidas

complementares de proteção.

• A empresa deve fornecer os seguintes equipamentos de proteção individual

(EPI):

° Luvas impermeáveis quando a operação permitir e/ou creme de

proteção para a pele — grupo 3 "solvente/ água/ óleo resistente".

Óculos de proteção

• Orientar o trabalhador que ao observar qualquer sinal de irritação na pele,

mesmo utilizando luvas ou creme de proteção, comunicar o setor médico

para efetuar exame especifico (dermatológico), a fim de evitar doenças

ocupacionais significativas.

Medida adotada

Medida adotada

Medida adotada

Medida adotada

Periódico

RECOMENDAÇÕES GERAIS
Medidas de Controle

• Manter atualizados os recibos de entrega de EPI (Equipamentos de Proteção Individual), bem

como os CA (Certificados de Aprovação) dos mesmos.

up<çn

Rua: Al te Noronha, 494 - CEP: 02043-060 jardim

e-mail: agentlamento@avantiengenharia.co

u o - S aulo P -

w.avantieng

2612283-2308
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RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor Descrição da Área

PECAS o Cobertura: Placas especiais.

o Paredes: Alvenaria e drywall.

o Piso: Cimento liso revestido com tinta especial.

o Ventilação: Natural.

o Iluminação: Natural e artificial.

Funções / Atividades Básicas Desenvolvidas

Estoquista de Peças Jr = 01.
* Acondicionar peps na área de estoque;

* Selecionar as peps solicitadas pela manutenção ou pela revenda;

* Entregar as peças para manutenção;
* Acompanhar a carga e descarga de peças;

* Organizar a área de estoque;
* Controlar o estoque, entrada e saída de peças.

Máquinas/ Equipamentos/ Postos de Trabalho Iluminamento
Lux

Ruído
Total
dB(A)

Prateleiras com peças estocadas
Mesa/microcomputador

450 a 500
510 a 520

60 a 65

Riscos / Fonte Geradora Meios de
Propagação

Periodicidade
Da Exposição

Trabalhadores
Expostos

Físicos: não observados.

Químicos: não observados.

Biológicos: não observados.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

R Almir nte Noronha, 494' CEP: 02043-060 - jardim o Paulo - Pau o - SP 26 I 2283-2308

e-mail: agendamento@avantiengenhari com.br - slte www.avantieregenharia.com.br
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RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor Descrição da Área

RECEPÇÃO
TÉCNICA

o
o
o
o
o

Cobertura:
Paredes:
Piso:
Ventilação:
Iluminação:

Gesso.
Alvenaria e vidro.
Cerâmico.
Natural e artificial.
Natural e artificial.

Funções / Atividades Básicas Desenvolvidas

Consultor Técnico Jr = 01.
~~Recepcionar os veículos que sofrerão reparos;

1=> Detectar defeitos e cadastrar dados no microcomputador;

~~Encaminhar o veiculo para área de manutenção;

c1> Efetuar testes nos veículos e entregá-los aos clientes ao final dos trabalhos de manutenção.

• Transmitir informações aos clientes.

Máquinas/ Equipamentos/ Postos de Trabalho Iluminamento
Lux

Ruído
Total
dB(A)

Mesa/ microcomputador — recepção oficina
Mesa/ microcomputador — recepção oficina
Mesa/ microcomputador — pós vendas

510 a 530
510 a 530
510 a 630

62 a 67
62 a 67
62 a 67

Riscos / Fonte Geradora Meios de
Propagação

Periodicidade
Da Exposição

Trabalhadores
Expostos

Físicos: não observados.

Químicos: não observados.

Biológicos: não observados.

--

--

--

--

--

--

--

--

Ru nte Noronha, 494 - CEP: 02043060 - Jardim 55o Paulo -53o P

e-mail: agendamento@avantiengenhari m.br - site: www.

22834:326 / 2283-2308

nhar1a,contbr



A AN
Er ,c)r-bc. e Ocup cton

15

RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor Descrição da Área

ADMINISTRAÇÃO/
ADMINISTRAÇÃO
OFICINA

o
o
o
o
o

Cobertura:
Paredes:
Piso:
Ventilação:
Iluminação:

Gesso.
Alvenaria e vidros.
Laminado.
Natural e artificial.
Natural e artificial.

Funções / Atividades Básicas Desenvolvidas
Homem da Qualidade Jr = 01, Analista de Desempenho Operacional Pleno = 01

* Desempenhar trabalhos administrativos, como digitar, escriturar, ler e arquivar documentos;

* Desenvolver atividades administrativas ligadas ã. garantia dos veículos e as políticas de qualidade.

Gerente de Pós Vendas — 01.
• Gerenciar os trabalhos desenvolvidos no pós vendas.

Assistente de Vendas = 01/ Assistente de Pós Vendas Pleno = 01
* Desempenhar trabalhos administrativos, como digitar, escriturar, ler e arquivar documentos;
* Desenvolver atividades voltadas ao setor comercial.

Máquinas/ Equipamentos/ Postos de Trabalho Iluminamento
Lux

Ruído
Total
dB(A)

Administração
Administração Oficina

520 a 550
500 a 540

62 a 65
62 a 65

Riscos / Fonte Geradora Meios de
Propagação

Periodicidade
Da Exposição

Trabalhadores
Expostos

Físicos: não observados.

Químicos: não observados.

Biológicos: não observados.

--

--

--

--

--

--

--

--

--
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RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor Descrição da Área

VENDAS/
SHOW ROOM

o Cobertura: Gesso.

o Paredes: Alvenaria e vidros.

o Piso: Cerâmico e laminado.

o Ventilação: Natural e artificial.

o Iluminação: Natural e artificial.

Funções / Atividades Básicas Desenvolvidas
Vendedor de Autos = 03 e Vendedor Frotista = 02.

E> Vender automóveis auxiliando os clientes na escolha;

1=> Promover a venda de veículos, demonstrando seu funcionamento;

1=> Informar sobre as qualidades e vantagens de aquisição do veiculo;

i.> Expor veículos de forma atrativa.

Vendedor de Acessórios = 01.

17> Vender acessórios auxiliando os clientes na escolha;

E> Promover a venda dos acessórios, demonstrando seu funcionamento.

Gerente de Vendas = 01

1=> Gerenciar os trabalhos desenvolvidos no setor.

Gerente Regional da Marca = 01

m> Gerenciar operações de vendas.

Máquinas! Equipamentos/ Postos de Trabalho Iluminamento
Lux

Ruído
Total

dB(A)

Sala Gerente

Balcão recepção

Mesas e microcomputadores (5 postos de trabalho)

520 a 600

510 a 590

550 a 600

55 a 65

Riscos / Fonte Geradora Meios de

Propagação

Periodicidade

Da Exposição

Trabalhadores

Expostos

Físicos: não observados.

Químicos: não observados.

Biológicos: não observados.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Rua: Ncrthha 44
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9. Possíveis Danos à Saúde

O quadro a seguir contempla os possíveis danos A saúde relacionados aos riscos identificados, disponíveis

na literatura técnica. Caso obtenha-se dados indicativos de possível comprometimento da saúde

decorrente do trabalho, será relatado como "Observações", após quadro.

Tipo de risco
Agentes

Possíveis dano a saúde

Físico: Ruído 0 ruído pode provocar a diminuição temporária ou permanente da audição,

surdez e zumbidos. Como efeitos gerais pode provocar perturbações funcionais

no aparelho nervoso, digestivo e circulatório.

Químico: Graxa e óleo
automotivo

0 contato repetido e prolongado com os produtos, principalmente quando a

higiene for negligenciada, pode acarretar danos A pele.

Rua: Almirante Noronha, 494 - CEP: 020414)60 - jardim S

e-mail: agendamento@abantienger

P -

iengen .c .b



10. Documentos complementares

10.1 — Anexo n.° 1 
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Obrigações legais do empregado e do empregador quanto aos Equipamentos de Proteção Individual

(EPI).

10.2 — Anexo n.° 2

Modelo de recibo de entrega de equipamento de proteção individual.

10.3 — Anexo n.° 3

Risco de acidente

Rua: Almirante Noronha, 494 - CEP: 02043-060 jardim Sao Paulo Sao Paulo SP TeIs: 11 2283-2326 12283-2308

e-mail: agendamento@avantiengenharia.com.br site: www.avantiengenharia.cormbr
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Ficam definidas as seguintes responsabilidades:

Do Empregador: 

- Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA.

Dos Empregados:

1.

Representante legal da empresa

Colaborar e participar da implantação e execução do PPRA;

Seguir as orientações estabelecidas nos treinamentos indicados dentro do PPRA;

Informar seu superior hierárquico direto, ocorrências que, a seu julgamento, possam implicar

riscos à saúde dos trabalhadores, levando-se também em consideração a proteção do meio

ambiente e recursos naturais.

Da elaboração do PPRA:

A responsabilidade técnica da elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais é dos

seguintes profissionais da Area de Segurança do Trabalho:

Eduardo Eberhardt

Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA 5061761607

Londrina, 31 de Janeiro de 2020.

Rua: Almirante Noronha, 494 - CEP: 02043-060 - Jar d Paulo - S3o auio - SP Is: 11 2283-2326 F 2283-2308

e-mail: agendamento@avantiengenha  4te www avandanharia,co
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OBRIGAÇÕES LEGAIS DO EMPREGADO E DO EMPREGADOR QUANTO

AOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) , Capitulo V - DA

SEGURANÇA E DA MEDICINA DO TRABALHO, Seção IV, Artigo 166, a empresa

é obrigada a fornecer gratuitamente, equipamento de proteção individual adequado ao

risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de

ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos A

saúde dos empregados.

Conforme dispõe a Portaria 3214, Norma Regulamentadora n.° 6 (NR-6) item 6.6

e 6.7, as obrigações quanto aos Equipamentos de Proteção Individual são as seguintes:

Obriga-se o empregador, quanto ao EPI, a:

a-) Adquirir o tipo adequado A atividade do empregado;

b-) Fornecer ao empregado somente EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho e de

empresas cadastradas;
c-) Treinar o trabalhador sobre seu uso adequado;
d-) Tornar obrigatório seu uso;
e-) Substitui-lo, imediatamente, quando danificado ou extraviado;
f-) Responsabilizar-se pela sua higienização e manutenção periódica;
g-) Comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada no EPI.

Obriga-se o empregado, quanto ao EPI, a:

a-) Usá-lo apenas para a finalidade a que se destina;
b-) Responsabilizar-se por sua guarda e conservação;

c-) Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso.

:Aitt

nte Noronha, 494 - CEP: 02043460 Jrcim Sao Pauto-Suo Paulo SP - T 1 2283-2326 I 2283230

gendamento@avantiengenharia.com.br•a site: www.twantlongenharia.com.br



AVA N
irhcr cjuror.ça. ar: ()GU; a,

21

Anexo n.° 2 

Modelo de recibo de entrega de equipamento de proteção individual.

CONTROLE DE EQUIPAMENTO DE

PROTEÇÃO INDIVIDUAL

NOME: CARTA() N.° 

DEPTO: FUNÇÃO: 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

Declaro ter recebido gratuitamente, os "Equipamentos de Proteção Individual — EPI", abaixo descritos, os quais obrigo-me a usá-

los, sistematicamente em minhas atividades na empresa.

Declaro também, que recebi orientação adequada quanto ao uso, finalidade, higienização, guarda, conservação e ocasiões de

substituições dos equipamentos de segurança abaixo descritos.

Declaro ainda, ter ciência de que:

a)

b)

c)

d)

e)

Os EPI, deverão ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam;

Qualquer alteração que os tomem danificados, deverão ser por mim comunicados à minha empregadora;

A falta do uso por mim dos EPI, fomecidos pela minha empregadora, constitui ato faltoso sujeito as sanções disciplinares

previstas na legislação, no Regulamento Interno e nas Normas de Segurança da Empresa, aplicáveis ao assunto, inclusive e,

especialmente, a demissão por justa causa;

Responsabilizar-me-ei, integralmente, pela guarda e conservação dos EPI, que me forem entregues;

A minha empregadora fica, expressamente autorizada a descontar dos meus salários bem como de indenizações, os valores

dos EP1, que porventura eu danificar culposa ou dolosamente, extrair e/ou não devolver para substituição ou por ocasião de

meu desligamento da Empresa.

Finalmente, declaro que estou de acordo com todos os termos presentes, razão pela qual assino nesta data, por livre e espontânea

vontade.

Data Assinatura

HISTÓRICO

Data Quant. E.P.I. (I) Assinatura do Empregado

Tipo Marca C.A.')
n.°

Observação:
(1) E.P.I — Equipamento de Proteção Individual.

(2) C.A. n.° - Certificado de Aprovação (n. ° de aprovação e registro gravado no EPI, expedido pelo
Ministério do Trabalho e da Administração).

Rua: Almirante Noronha, 494 - CEP: 02043-060 -jardim Sao Pauto- S5o Paulo - SP - leis: 11 2210. 26 / 2283.2308

e-mau:agendamento@avantiengenharia.combr - site: www,avantiengenharla.com.h
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Apesar da Norma Regulamentadora n.° 9 contemplar somente riscos físicos, químicos e biológicos,

cumpre lembrar também que, na maioria das atividades profissionais, estão presentes quase sempre, os

riscos de acidentes, portanto, visando minimizar a possibilidade de ocorrência dos mesmos, seguem em

caráter genérico as seguintes recomendações:

• A maioria das atividades profissionais envolvem os trabalhadores em riscos de acidentes. Para

evitá-los deve se realizar treinamentos específicos e periódicos, utilização de EPI e trajes

específicos de acordo com o tipo de atividade e a realização de proteção de máquinas e

equipamentos, principalmente pelos aspectos:

° Mecânicos (movimentos rotativos, alternados, de corte, de transmissão, etc.) com adequada

proteção de seus elementos móveis, principalmente na "zona de operação", visando evitar

lesões nos olhos, nos membros superiores, etc.;

Elétricos (energização do equipamento e/ou dispositivos de controle) com adequado sistema

de aterramento das partes metálicas e com utilização de equipamentos portáteis possuindo

dupla isolação, de modo a evitar choques elétricos e suas consequências (queimaduras,

tetanização dos músculos, comprometimento do coração, do sistema respiratório, etc.).

• Recomenda-se que compressores de ar atendam aos requisitos de projeto, instalação, operação,

manutenção, inspeção e treinamentos indicados na Norma Regulamentadora n.° 13.

• Extintores de incêndio devem estar devidamente instalados conforme determinações da NR-23 e

do Corpo de Bombeiros, também devem estar devidamente desobstruidos.

• Os profissionais responsáveis pelos reparos de manutenção elétrica devem possuir treinamento

adequado conforme determinações da NR-10.

AThiiWte N - CEP: 02043-060 jardim So Paulo SP -

enfoeava enharia.co ria.corn.br



Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Parana

Oficio n° 33/2021-GAB.

Londrina, 22 de janeiro de 2021.

A Sua Excelência, Senhor

Jairo Tamura

Presidente da Camara Municipal

Londrina — Pr

Assunto: Encaminha projeto de lei — Doação de Area para a empresa

ACANTHICUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -

"EUROIMPORT". SEI 51.001705/2020-09

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a essa egrégia Casa de Leis, a apensa

propositura através da qual pretende o Executivo autorização legislativa para que

possa desafetar de uso comum do povo e/ou especial a Area de terras totalizando

1.320,00 m2, localizada no Jardim São Francisco, de propriedade do Município,

e efetuar a sua doação A. empresa ACANTHICUS EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS LTDA - "EUROIMPORT". Justificativa anexa.

Atenciosamente,

Marcelo Belinati artins

PREFEITO DO M NICH110

51 27/01/21-15h2Omin


