Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Parana
PROJETO DE LEI N°
OFÍCIO N° 034/2021-GAB.DE 22 DE JANEIRO DE 2021

SÚMULA: Desafeta de uso comum do povo e/ou especial a área de terras totalizando
aproximadamente 12.693,61 m2, constituída do Lote "A" com 605.664m2
que compõe o trecho não executado da Rua Carlos Rottman (Parte do
Loteamento Jardim Progresso), Lote "B" com 568,970m2 que compõe o
trecho não executado da Rua Carlos Rottman (Parte do Loteamento Vila
Marizia) e área contendo aproximadamente 11.518,976m2 a ser destacada da
área em maior porção do Lote n.° B-1/C, todos da Gleba Patrimônio
Londrina, todos sem benfeitorias, neste Município e autoriza o MUNICÍPIO
a doar às Holdings Progresso Participações Societárias EIRELI e MP
Participações Societárias EIRELI administradora e gestora dos bens das
coligadas LEÃO DIESEL LTDA, LEÃO ENERGIA INDÚSTRIA DE
GERADORES LTDA e SETE LOCAÇÕES LTDA,todas do mesmo Grupo
Econômico, destinada à transferência das instalações destas empresas do
"GRUPO LEÃO",e dá outras providências.

Londrina, 22 de janeiro de 2021.

Marcelo Belinjtti Martins
PREFEITO Dd MUNICÍPIO

Texto do projeto de lei em anexo.
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PROJETO DE LEI N°

SÚMULA: Desafeta de uso comum do povo e/ou especial a área de terras totalizando
aproximadamente 12.693,61 m2, constituída do Lote "A" com 605,664m2
que compõe o trecho não executado da Rua Carlos Rottman (Parte do
Loteamento Jardim Progresso), Lote "B" com 568,970m2 que compõe o
trecho não executado da Rua Carlos Rottman (Parte do Loteamento Vila
Marizia) e área contendo aproximadamente 11.518.976m2 a ser destacada da
área em maior porção do Lote n.° B-1/C, todos da Gleba Patrimônio
Londrina, todos sem benfeitorias, neste Município e autoriza o MUNICÍPIO
a doar às Holdings Progresso Participações Societárias EIRELI e MP
Participações Societárias EIRELI administradora e gestora dos bens das
coligadas LEÃO DIESEL LTDA, LEÃO ENERGIA INDUSTRIA DE
GERADORES LTDA e SETE LOCAÇÕES LTDA,todas do mesmo Grupo
Econômico, destinada à transferência das instalações destas empresas do
"GRUPO LEÃO",e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA,ESTADO
DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO DO
MUNICÍPIO,SANCIONO A SEGUINTE

LEI:

Art. 1.° Fica desafetada de uso comum do povo e/ou especial a área de
terras totalizando aproximadamente 12.693,61 m2, constituída do Lote "A" com
605,664m2 que compõe o trecho não executado da Rua Carlos Rottman (Parte do
Loteamento Jardim Progresso), Lote "B" com 568,970m2 que compõe o trecho não
executado da Rua Carlos Rottman (Parte do Loteamento Vila Marizia) e área contendo
aproximadamente 11.518,976m2 a ser destacada da área em maior porção do Lote n.° B1/C, matricula n.° 103.870, todos do 2° Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de
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Londrina, todos da Gleba Patrimônio Londrina, todos sem benfeitorias, deste
Município.

Art. 2.° Fica o MUNICÍPIO autorizado a doar as Areas de terras,
descritas no artigo anterior desta Lei, às Holdings PROGRESSO PARTICIPAÇÕES
SOCIETARIAS

EIRELI

e

MP

PARTICIPAÇÕES

SOCIETARIAS

EIRELL

administradora e gestora dos bens das coligadas LEA() DIESEL LTDA, LEÃO
ENERGIA INDÚSTRIA DE GERADORES LTDA e SETE LOCAÇÕES LTDA,todas
do mesmo Grupo Econômico "GRUPO LEÃO".

Art. 3.° As áreas descritas no art. 1.0 desta Lei, serão utilizadas pelas
empresas coligadas do Grupo Econômico "GRUPO LEÃO".

Art. 4.° Nas áreas descritas no art. 1.0 desta Lei, as DONATARIAS
promoverão a transferência das instalações e expansão das atividades das empresas do
GRUPO LEÃO que tem como ramo principal de atividade a fabricação de geradores,
peças para motores a diesel, venda de motores e locação de grupo de geradores de
energia.

Art. 5.° As obras de implantação, cujo projeto prevê aproximadamente
3.000,00 m2 de área construída, deverão ser iniciadas em até 12 (doze) meses e
finalizadas em 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data da liberação da área
para construção, sob pena de reversão do imóvel ao domínio do MUNICÍPIO, com
todas as benfeitorias nele introduzidas, sem direito a qualquer retenção.

Parágrafo único. Será permitido edificação com pé direito máximo de
12,50 metros de altura, no local, não se aplicando o previsto no artigo 263 da Lei 12.236
de 29 de janeiro de 2015.

Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Paraná
Art. 6.° Do instrumento público de doação deverão constar, entre outras,
cláusulas especiais, estabelecendo que:
I.

os imóveis ficarão vinculados à atividade das empresas do GRUPO LEÃO e não
poderão ser alienados a terceiros, sem autorização do MUNICÍPIO, no prazo
previsto no artigo 36 da Lei n.° 5.669/93;

II.

deverá cumprir todas as exigências da Lei Municipal n.° 5.669/93, que dispõe
sobre a Política de Desenvolvimento Industrial do Município de Londrina;

III.

as empresas do GRUPO LEÃO deverão manter no local, no mínimo. 60
empregos diretos.

Art. 7.° Para cumprimento do disposto na Lei n° 9.284 de 18 de
dezembro de 2003, as empresas do GRUPO LEÃO deverão:
I. obedecer às normas de equilíbrio ambiental e as relativas à segurança e
medicina do trabalho (artigo 3°,inciso II, da Lei n° 9.284/2003); e
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. 8.° As empresas do GRUPO LEÃO ficarão obrigadas a comprovar a
destinação de empregos para pessoas com mais de 40 anos de idade, nos termos do
artigo 41-B, inciso I, da Lei n° 5.669/1993;

Art. 9.° A prorrogação de prazo para cumprimento dos encargos
previstos na presente lei de doação, poderá ocorrer uma única vez e desde que o
interessado comprove que:
I. o prazo para inicio e conclusão das obras, previstos no art. 5° desta Lei, ainda
não expirou;
II. deu inicio às obras e já edificou 20% do seu total;
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III. possui os respectivos projetos devidamente aprovados pela Secretaria Municipal
de Obras e Pavimentação; e
IV.está apto financeiramente a concluir as obras.

Parágrafo único. Excepcionalmente, e havendo interesse devidamente
justificado, poderá haver uma segunda prorrogação de prazo desde que a parte
interessada já tenha construido no mínimo 80% das obras, previstas no art. 5.° desta lei.

Art. 10. Na hipótese de prazo já vencido dever-se-á proceder à nova
doação, conforme o caso, vedada a prorrogação de prazo já vencido.

Art. 11. 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. 12. 0 MUNICÍPIO autoriza as DONATÁRIAS a gravar, junto ao
registro de imóveis, hipoteca relativa ao imóvel de que trata esta Lei, bem como todos
os títulos e contratos decorrentes de financiamentos a ela destinados, exclusivamente
para fins de realização de financiamento para construção da unidade industrial, sendo
que esta autorização deverá ser feita de forma expressa e motivada, mediante termo
próprio.

Parágrafo único. Para garantia do cumprimento dos encargos desta lei e
a reversão da doação por descumprimento dos encargos, as DONATÁRIAS se obrigam
a outorgar hipoteca em 2° grau a favor do MUNICÍPIO, do imóvel descrito no artigo
10,se verificada a hipótese do caput.
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Art. 13. Não se compreende na restrição prevista no artigo 29 da Lei n°
5.669/1993 a hipoteca relativa ao imóvel de que trata esta Lei em favor de instituição
financeira para obtenção de financiamentos destinados às DONATÁRIAS,desde que
autorizada pelo MUNICÍPIO, nos termos do artigo anterior.

Art. 14.

As outorgadas DONATÁRIAS obrigam-se a apresentar

documentos que comprovem a adimplência junto à instituição financeira relativamente
aos pagamentos das parcelas dos financiamentos de que tratam os artigos 12 e 13 desta
lei, sempre que solicitado pelo MUNICÍPIO.

Art. 15. As despesas decorrentes da escrituração do imóvel a que alude
esta lei correrão às expensas das DONATÁRIAS, incluído o Imposto de Transmissão
Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos — ITCMD.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Paraná
JUSTIFICATIVA

Com o presente Projeto de Lei o Executivo pretende desafetar de uso
comum do povo e/ou especial a área de terras totalizando aproximadamente 12.693,61
m2,constituída do Lote "A"com 605,664m2 que compõe o trecho não executado da Rua
Carlos Rottman (Parte do Jardim Progresso), Lote "B" com 568,970m2 que compõe o
trecho não executado da Rua Carlos Rottman (Parte da Vila Marizia) e área contendo
aproximadamente 11.518,976m2 a ser destacada da área em maior porção do Lote n.° B1/C, matricula n.° 103.870, todos do 2° Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de
Londrina, todos da Gleba Patrimônio Londrina, todos sem benfeitorias, deste
Município, e efetuar a doação, ao "GRUPO LEÃO".

Beneficiária:"GRUPO LEÃO" atualmente constituídas pelas 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 (CNPJ:
78.592.532/0001-52),

Ledo

Energia

Indústria

de

Geradores

Ltda (CNPJ:

10.837.578/0001-50) e Sete Locações Ltda (CNPJ: 08.930.116/0001-31), todos do
mesmo Grupo Econômico.
0 Grupo foi fundado em Londrina no ano de 1961, desde o inicio
investindo em negócios da cidade, sendo genuinamente londrinense.

Atuam no ramo de peças para motores a diesel, venda de motores,
fabricação e locação de grupo de geradores de energia a diesel, biogás e gás natural. 0
Grupo Ledo trabalha com mais de 15 mil itens para peças 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.
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A Ledo possui 11 filiais, estando presente nas cidades de Londrina,
Maringá, Curitiba, Cascavel, Itajai, Chapecó, Bauru, Campo Grande, Sinop, Porto
Alegre e São Paulo. Hoje estão presentes no Sul, Sudeste e Centro Oeste do Brasil, com
projeto em 2021 em estender a atuação para o Nordeste do pais.

Estando instalados em uma área que atingiu a sua capacidade máxima de
utilização, o que impossibilita a sua expansão, assim requerer a doação de área para
expansão e implantação de nova sede.

Projeto de Ocupação: As obras para implantação, cujo projeto prevê a construção de
aproximadamente 3.000,00 m2 de área construída, que deverão ser iniciadas em até 12
(doze) meses e finalizadas em 36 (trinta e seis) meses, contados da data da liberação da
área para construção, sob pena de reversão do imóvel ao domínio do Município de
Londrina, com todas as benfeitorias nele introduzidas, sem direito a qualquer retenção.

Empresas do Grupo Econômico "GRUPO LEÃO" deverão manter no
local aproximadamente 60 empregos diretos. Planeja investir cerca de R$ 7.500.000,00
(sete milhões e quinhentos mil reais), sendo 50% com recursos próprios e 50%
financiamento.

A previsão de faturamento anual é de aproximadamente R$
40.500.000,00 (quarenta milhões e quinhentos mil reais). A previsão de exportação
(motores e geradores) é de aproximadamente R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e
oitocentos mil reais) e a previsão de arrecadação de tributos para o próximo ano é de R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais). Para 2021, projetam um aumento de 30% no
faturamento que só será possível com a ampliação da área fabril no novo terreno.
Parecer da Comissão:0 processo com a documentação da empresa pretendente foi
devidamente analisado quanto à sua viabilidade pela Comissão Especial de
Planejamento, Implantação e Acompanhamento Industrial, em reunião realizada no dia
01 de dezembro de 2020, sendo recomendado pelo Instituto de Desenvolvimento de
Londrina - CODEL, órgão gestor da política de desenvolvimento industrial do
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Município, por ser um empreendimento de suma importância para a economia
londrinense.

A opção do Município pela alienação através da doação, em detrimento
da concessão do direito real de uso, considera o alto volume de investimento do
"GRUPO LEÃO", neste projeto, necessitando implantar a indústria em área que esteja
em seu nome, havendo maior segurança para empresa quanto ao incentivo obtido no
Município. Também contempla o fato de que somente desta maneira a empresa obtém
maior segurança para realizar alto investimento na área, principalmente se depender de
financiamento, que é o caso, seja para implantação de infraestrutura, pela construção e
expansão da empresa no local, o que não ocorre por meio da concessão, portanto
necessita que o imóvel esteja em seu nome. Salienta-se ainda que a doação, em nosso
entendimento, tem caráter perene, o que vai de encontro com a permanência da empresa
no Município, diferente da concessão que nos aparenta caráter transitório, o que não é
estimulo A. atração de empresas, além da insegurança jurídica capaz de inibir o processo
de atração do investimento para o Município.

Não obstante, a expansão das atividades do "GRUPO LEÃO", 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."

de 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 LEÃO", 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, sera 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 Belin ti Martins
PREFEITO DO MUNICÍPIO
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GERANDO ENERGIA A SERVIÇO DO FUTURO

I) DADOS CADASTRAIS:
Nome Fantasia I Lego Diesel
i Leão Energia
Razão Social Leão Diesel Ltda
Lego Energia Industria de Geradores Ltda
Endereço Av. Brasilia, 4399- 4411
Bairro .id Progresso
CEP 1 86079-000
Cidade I Londrina
Fone 43 3294 6449
Celular/Nome 43 99994-2800 - Fabio Pegoraro
43 98813-1423 - Raquel Pegoraro
E-mail Raquel.pegorara@leaocliesel.com.br
_
F_ • 1_,..xicutgarAra
TI. r
i
Home
Page
www.leaodiesel.com.br
I
www.leaoenergia,com,br
Contatos:(Sócios) Fabio Pegoraro - 43 99994-2800
Marcos Pegoraro
Ramo de Atividade
(Código/Descrição) Comércio por atacado de peças e acessórios novos para
veículos automotores.
Comercialização e locação de equipamentos, implementos
e tratores agrícolas e rodoviários.
Comercialização e locação de equipamentos eletrônicos
Comercialização de pecas e motores novos e usados,
utilitários, caminhões, tratores, implementos,
equipamentos rodoviários, importação e exportação de
mercadorias e bens relacionados com a sua linha de
comercialização, a manutenção e reparação de motores, o
comercio atacadista e varejista de lubrificantes e comercio
e representação de grupos geradores.
CNAE: 45.30-7-01 ; 29.50-6-00; 77.31-4-00; 77.39-099; 77.32-2-01; 46.69-9-99; 46.61-3-00; 45.30-7-04;
46,81-8-05; 47.32-6-00; 46.14-1-00 e, 46.49-4-02
28.32-1-00 - Fabricação de geradores de corrente
continua e alternada, pegas e acessórios
28.32-1-00 - Fabricação de equipamentos para irrigação
agrícola, pegas e acessórios.
77.31-0-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos
agrícolas sem operador
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos
indústrias
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores,
transformadores e motores elétricos.
Data Fundação 1961
CNN 78.592.532.0001-52
1 10.837.578/ 0001-50

Leão Energia Indústria de Geradores Ltda - CNPJ:10.837,578/0001-50
Av. Brasilia, 4411, Jd. Progresso - Londrina/PP. CEP 86.079-000 t.(43)
3294-61114 comercialaleaoenerg ia.conthr

GERANDO ENERGIA A SERVIÇO DO FUTURO
1.1) Relatar sobre transferência, ampliação ou sobre a nova empresa no
município de Londrina. Quais motivos, facilidades, casos anteriores
de outras cidades, etc.
A Leão, iniciou suas atividades em 1961, nesta cidade. Com o nome de
Retifica Leão, seu primeiro endereço foi na rua Quintino Bocaiuva 995. Em
1996 mudou-se para Av. Brasilia onde permanece até hoje.
Com o passar dos anos a empresa cresceu muito, expandiu seu ramo de
atividades e abriu filiais.
Hoje está presente no Sul, sudeste e centro oeste do Brasil, com 11 filiais.
A Leão é uma empresa certificada com a ISO 9001, esta certificação oferece
ao cliente a garantia de que o Sistema de Gestão da Qualidade oferecido
pela empresa é baseado em aprimoramentos e muita responsabilidade,
comprovando a capacidade em oferecer serviços e produtos de qualidade.
Hoje a empresa está num imóvel de 3.900 m2 de construção, num terreno
de 4.300 m2.
O imóvel não tem mais condições de funcionar de acordo corn as
necessidades da empresa, falta espego para armazenar estoque,
impossibilita o bom funcionamento da mesma impedindo assim seu
crescimento.

2) CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA
2.1). Descrever sobre produtos elaborados.
2.1 PRODUTOS
Indústria do ramo - Mecânica Diesel
Atua principalmente no Setor de Distribuição de componentes de
autopeças,
montagem e remanufatura de motores diesel, montagem e remanufatura
de componentes de injeção para motores diesel.
Na Importação de componentes de autopeças e motores diesel.
Tem como principais produtos:
Peças de motor diesel, motores diesel, Importação de autopeças e
exportação de grupos geradores de energia.
Os produtos distribuídos pela Leão são comercializados por lojas
especializadas em mecânica diesel e oficina de caminhões, maquinas e
equipamentos que se utilizam de pegas para esse segmento de mercado.

Leao Energia Indústria de Geradores Ltda - CNPJ:
10.837.578/0001-50
Av. Brasilia, 4411, Jd. Progresso - Londrina/PP. CEP 86.079-000
t.(43)3294-6444 is comercia.Cleaoenergia.com.br
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Fabricamos e comercializamos grupos geradores de energia movidos
a Diesel, Gas natural e Biogas, equipados com motores e componentes das
melhores marcas e custom izados de acordo com o setor de aplicação
Os geradores a Biogás utilizam como combustível a matéria orgânica
produzida a partir da decomposição de matéria orgânica em biodigestores,
reatores e estações de tratamento. A composição desse gas permite passar
por um processo controlado de combustão por meio de grupos geradores,
transformando a energia química do biogas em energia mecânica ativa e
produzindo então, a energia elétrica.
Desenvolvemos soluções energéticas elaboradas conforme a necessidade de
cada cliente buscando a economia, segurança e qualidade absoluta nos
produtos e serviços prestados.
Trabalhamos com soluções personalizadas, nossos grupos geradores de
energia podem ser aplicados em diversos setores da economia. A atuação
se estende de setores de base como construção civil, indústria,
comércio,
agronegócio e ate saúde e segurança.
2.2) Volume de produção (Maximo 10 maiores produtos ordem decreseentefiaturamento).
Produtos
Grupo Geradores de

Energia
Motores Ecomotor

Produtos
Grupo Geradores de
Energia
Motores Ecomotor

Produtos
Grupo Geradores de
Energia

2019
0/0 do Faturamento
91,99%

uantidade
300

2%
2020
% do Faturamento
95%

R$1.467.276,90
Quantidade
330

Geradores
Motores

Produtos

Motores

LGeradores

Valor
R$ 31.000.000,00

2%

85
R$ 1.800.00,00
2021.
% do Faturamento
Valor
T Quantidade J
95%

425

2.3) Volume de exportação (Maximo 10 maiores produtos ordem
Produtos

Valor
R$ 23.500.000,00-

2019
do Faturamento
3%

0,3%
2020
do Faturamento
5%
1%

R$40.500.000,001

decrescenteflaturamento).

Quantidade
27

3
Quantidade
50

25

Valor
R$ 2,098.022,19
R$ 130,752,87

Valor
R$ 4.000,000,00

, j 12$ sop.opp

Leao Energia Indústria de Geradores Ltda CNPJ:
10,837,578/0001-50
Av. Brasilia, 4411, 3d.Progresso - Londrina/PR. CEP
86.079-000 t„,,(43)3294-6W a comerciai
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eaoenergia.com.br

GERANDO ENERGIA A SERVIÇO DO FUTURO
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.
A empresa Leão apresentou lucro liquido positive nos últimos 3 anos.
Nossa projeção para os próximos anos é buscar aumento de faturamento

com preservação da margem dos produtos.
Faremos isso buscando linha de produtos que tenham uma margem bruta

maior.
A unidade de geradores de energia está em crescimento, onde no
último
ano houve investimos que serão retornados nos próximos anos.
A projeção de crescimento para 2021 e de 30%,
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
meio digital (e-mail) quanto físico (CD);

Unidade pecas e motores Diesel:
2021
Londrina
1DistrUdora
R$ 30.589.609,42
......AplicaçA0 Especial_

i

;

Outras filiais
TOTAL

2022
R

2023

2024

2025

32.117.011,67 R$ 33.7245,9 RS 35.393.376,94 RS 37 089.953.42

, 85 85.098.380,42 ; 85 93.709.012,31 8$ 100.112.819,20 LAS
106.605.566 55 85 111 045.280,29
,
"i""
8$ 115.687.989,84 8$ 125.826.023,98 8$ 133.837.356,09 8$ 141.998.943,49 8$
148.135.233,71

r

Margemlquida
Lucro L.
,,saldo em
Receita l,
31 12/20 6
2.015.630,69
67.834.613,5
31/12/2017
1.178788,35
61.890.437,40
31/12/2018
916.653,72
69.599,200,26
31/12/2019
1.004.284,72
78.632.406,02

%
2,97%
1,90%
1,32%
1,28%

Calculo do ROA
,,
iSaldo em
Lucro L.
Ativo total
31/12/2016
2.015.630,69
40.295.411,58
31/12/2017
1.178.788,35
43.598.248,64
31/12/2018
916.653,72 . 48.445.772,04
31/12/2019
1.004.284,72 I 55.310.302,38

5,00%
2,70%
1,89%
1,82%

1

j
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Calculo do Ebitda
Saldo em
Receita L.
Ebtida
31/12/2016 67.834.613,58
4.890.597,89
31/12/2017 61.890.437,40
2.699.333,76
31/12/2018 69.599.200,26
7.138.973,04
31/12/2019 78.632.406,02
-4
2.842.558,43
Calculo do ROE
'Saldo em
Lucro L.
:PL
31/12/2016
2.015.630,69 J 14.132.056,40
31/12/2017
1.178.788,35
14.200.745,28 '
31/12/2018
916.653,72
15.654.675,89
31/12/2019
1.004.284,72
14.386.744,91

14,26%
8,30%
5,86%
6,98%

Capital Próprio x Divida
Saldo em
PL
Financiamentos
31/12/2016 14.132.056,40
1.592.071,66
31/12/2017 14.200.745,28
90.920,70
31/12/2018 15.654.675,89
1.029.140,00 .
31/12/2019 14.386.744,91
3.014.447,23 !

11,27%
0,64%
6,57%
20,95%

Tipo Op.
iPPE

7,21%
4,36%
10,26%
3,61%

Perfil de Divida
Data Base
26/11/2019

R$

Taxa
990.719,47 4,00% a.a

Vencimento
06/12/2020

LEA() DIESEL
FLUXO OE CAIXA GE RE NCIAL
SA** initial
Entradas
Rt,cet mentdde Client's
Recatmento de Socos
Empresornos

Fotnstraores
Despesas Comercrms
De:pesas Aamerstrervas
De$6esa corn Pessov
Despes45 Fnenteires
wwstm
1.14,e56mos
n vest,
0 4n10*
Outriroad de Lucros
Soldo Rnal

Av. Brasilia,4411, 3d.

2019
ES

2020

2021

2022

674.694 R$

SUMS R$

693377 RS

R$ 15.730.230 85
R$ $3.738.279 85
R$
278.018
R$
1.753133

5.503.037 R$

911747469 AS
94787.569 RS

120.320435 RS
120520835 RS

130.957.293 AS
128.957293 $

Rs
ES
RS
ES
RS
4$
R$
AS
RS

16.840.937
58.558 739
5.433.519
4.308348
8.270 429
195 663
6 697.462
I 187.320
158.956
I 0030.000
563.913 65

RS
911678280
67.342.550
6.248.547
4.739.733
9.042.472
205.446
7.367 209
1 507.224
: 3000
1.225 000

R$
RS
RS
R$
RS
ES
RS
RS
RS
45

693.377 13

119.7112%
83.887.543
7.498.256
5.213 706
10.850.867
715.718
81140650
904 334
1.000.000
I 300.000
1.503.037 13

2023
2024
2.353.43e N5
5174311
135.405.154 RS 142.175416
135.405.158 RS

142 175 416

136.287.1127
97.047.991
8.563.115
5 748.111
11 %3.191
237829
10.227 589

141219.051
100.929.911
8.951271
4.035 517
12 561 350
249 721
1•I 851.282

2.000000
230406330
91238323
8.155 348
5.474.391
11.393.513
226.504
9.615.379
602.889
2.000.000

13
ES
ES
RS
R5
RS
RS

R$
RS
R$
RS
RS
R$
RS

1.400000 ns

RS

5.300.0% RS
1.500.000 AS

:300.000
1600.000

2353.400 13

1.470411 65

1.427.176
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Unidade geradores de Energia:
Projeção de Faturamento
2020
Siogas
T/iesel
Total

20 X0.000

2021
i.50O
24 000 000

31.000.000

10.500.000

L000.

2022
000
28.800.0007—L
51.900.000

r

2023
32_340.000
i
34,560,000

45.000.000

66.900.000 r

86.000.000 j

Margem Liquida
,Saido em
Lucro
f
IReceita L.
31/12/2
.231,182,33
15.426.393,9
1 31/i 2/2017
6 5.393, 6
15.031.730, 2
31/12/2018
944.353,96
19.968.700,03
: 31/12/20191352.523,58 I 19.522,849,00 1

7,98%
4,09%
4,73%
-1,81%

Calculo do ROA
¡Saldo em iLucro L.
;Ativo total
. 31/12/2016i
31.182,88 r 14.161.126,18 1
i 3 / 2/2017'
615.393,86 i 1 . 93.968,84 '
J1_13212018
944.353,96
.211.822,15
i 31/12/20191352.523,58 1 18.239.858,99

8,69%
4,59%
5,83% ._
-1,93%

2024

Calculo do ROE
ISaldo em

Lucro
31/12/2016
1.231,182,88 j 9.417,313,05 13,07%
31/12/2017
615.393,86 :
7.081.907,92
8,69%
31/12/2018
944.353,96 i
7.467,050,76 I 12,65%
31/12/20191352.523,58 1 11.072,936,49 I -3,18%

Calculo do Ebitda
¡Said° em
Receita L.
!ida
31/.LI/U16j 15.426.393,93
2.453.309,784
. 31/12/20171 15.031.730,12
1.241,164,39
LÀi/12/2018 19.968.700,03
1.920.274,06
31/12/2019 19.522.849,00
951.586,36

Capital Próprio Divida
!Saldo em
PL
I financiamentos
. 31/12/2016
9.417,313,05
I
8 .680,57
r----31/12/2017
7.081.907,92
344.689,94
. 31/12/2018
7 467.050,76 :
122.066,27
, 31/12/2019 11.072.936,49
56.167,55

15,90%
8,26%
9,62%
-4,87%

%
7,23%
4,87%
1,63%
0,51%

Leao Energia indústria oe
Geradores Ltda CNPJ:
Av. Brasilia, 4411, 3d, Progresso
10.837578/0001-50
- Londrina/PR. CEP 86,
079-000 (43)3294-6444 a
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Tipo Op.
Data
!FINAME
31/12/2016

Perfil de Divide
R$
Taxa
Vencimento
56.167,55 0,79%am 15/08/2020

LEÃO ENERGIA
FLUXO DE CAIXA GE4EN(iAL
Saida Inidal

R$

Entradas
Recebimento de Clientes
Recebimento de SOcios
Emprestunos

•is

Rias
Fornecedores
Despesas Comerciais
Despesas Administratives
Despise tom Pessoal
Despesas Firienctrires
impostos
Erriprisstimos
investimentos
Saida Flail

R$

2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.027.451 R$ 1.449.239 RS
554.860 aS 1.291.849 R5
196.496 R5
835.827
24.971.950 R$ 29.220.451 R$ 39.525.564
R$ 45.291.700 45 56.614.625 45 70.768.281
23.376.361 RS 29.220451 115 36.525.564
RS 45.291.700 R5 56 614.625 RS 70 768.281
1.595.589
RS

R$ 24.550.142 RS
RS 15.478.6% RS
RS
1117 594 RS
RS
1.368,902 as
R$ 2.964.334 RS
R$
182.714 R$
RS
2.571.400 RS
55.997 RS
RS
RS
100.524 45
R5

1.449.239 ES

3.000.000

30114.830 RS 38.789.575 R$ 46.387.053 RS
55.975.293 R$ 69.910.626
18.574 435 R$ 23 218
2.308 347
1.642,682
3.260.767
191649
3085.680
51.070
1.000.000

044
2.770 016
1.806 951
3.749 482
201.442
4,042 240

4$
RS
as

29.022.555
3.545.621
1.933.437
4.499.859
211.514
5174.068

45
as
R5
RS
R$
R5

36.278.194
4.573 851
2.126.731
5.399 830
222.090
6 674347

RS 45.347 742
ES
5.900 268
RS
2.339.459
as 6479.797
RS
233.194
R$ 8.610.166

RS
RS
as
RS
R$
ES
as

3,000.000 RS

2.000.000 RS

700.000 RS

1 000 000

554.860 45

1.291.849 RS

196.496 RS

835.827 RS

1.693.482

Es
RS
RS

2.7) Número de postos de trabalho.

EMPREGOS
Diretos (CAGED)
Indiretos (Estimado

2019
119
8

2020
, 98

2021
121

Incremento
postos de
trabalho
(Novos)
1
'23
10

Em 2020, muitos colaboradores foram
transferidos para as outras
unidades de negócio devido à falta de
espaço. No prédio atual não temos
condiçaes de contratar mais pessoas.
Para 2021, projetamos um aumento de
30% no nosso faturamento
que so sera possível com a ampliação da
area fabril no novo terreno. Dessa
forma, sera possível manter no município os
98 empregos diretos, com
perspectiva de um aumento de 20%.
Dessa forma, projetamos crescimento no
faturamento e aumento no
quadro de colaboradores diretos e
indiretos.

2.8) Meio ambiente - Detalhar:
Todo lixo produzido e reciclado- A empresa
possui Plano de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos, onde várias
empresas são responsáveis pela coleta.
São Elas - Lwart Lubrificantes toda,
Taborda Ambiental Brasil Ltda., Bap

Leão Energia indCistria de Geradores
Ltde - CNPJ:io.837,578/0001-5o
Av. Brasilia, 4411, 3d. Progresso Londrina/PR. CEP 86.079-000 *4. 143) 3294-6444
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Light Descontaminagão de lâmpadas Ltda., Hera sul Tratamentos de
Resíduos, Mundial Recicle Ltda., Ferro Velho Batista.
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).
Os principais riscos de mercado que a Leão enfrenta
hoje são
concorrência com
produtos importados, alto custo trabalhistas,
complexidade da engenharia fiscal por atuar em outros estados e
custos
logísticos.
Para mitigar esses riscos temos contratos com
escritório de
contabilidade com atuação nacional e colaborados diretos e
indiretos que
possuem grande conhecimentos das regras fiscais.
Possuímos uma linha de produtos importados para
atender clientes que
procuraram por preços mais competitivos, possuímos um
contrato com uma
trade na China que nos auxilia a buscar fornecedores e
novos produtos.
Como fabricante de geradores uma acirrada
competição com os
concorrentes, o mercado esta cada dia mais apertado e a
barreira de
entrada dos produtos é pequena, sendo assim precisamos
nos diferenciar
dos concorrentes entregando uma produto com mais
valor e diferencial para
isso buscamos uma equipe técnica especializada
de engenheiros que
estudam uma forma de melhoria no nosso processo
produtivo para que ele
seja mais econômico e entregue urn produto com mais
qualidade.
Além disso, estamos focados na busca de
geradores com
combustíveis orgânicos como o gerador a biogas que é um
importante
meio
de geração de energia sustentável que garante ao
cliente uma energia mais
barata é a oportunidade de ganhos com a venda de
energia excedente no
modelo de geração distribuída.
2.10) Estrutura Financeira atual (capital próprio x
dívida) e taxas de juro
(WACC - média ponderada do custo do capital). Perfil
de dividas (taxas de
juro e prazos de pagamento).
A estrutura financeira do grupo Leão é
saudável. A empresa não
necessita de capital de terceiros para as operações do
dia a dia.
Com o fluxo de caixa próprio mantem as
operações.
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...
Sera.° utilizados recursos próprios e terceiros
para o empreendimento.
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3) DETALHAMENTO AREA
3.1) Total da área que ocupa atualmente?
Descrição
Térreo
ea construída 3.900 M2
Acesso
Estacionamento 117 VAGAS
Lpcx vagas_por m2
)
Pátio
Area permeável 370 M2
Reserva Legal
Outros

Pavimento 1 Pavimento 2 Pavimento 3

3.2) Area total pretendida (m2): 20.000m 2
3.2) Detalhamento Area total pretendida
(

•

Descrição
—
Area construida
Acesso
Estacionamento
(xx vag_as por m2
)
Patio
Area permeável
Reserva Legal
Outros
1,

Pavimento
1

Pavimento 2 Pavimento 3

3.3)Qual consumo atual de Energia Elétrica
(kW-h/ano)? Haverá ampliação?
(kW)
0 atual consumo de energia elétrica é
de 13.900 KWHM
Haverá incremento de 30% no primeiro
ano.
3.5) Qual consumo atual água? Tem

tratamento de esgoto?

O consumo atual de água é de 90
M3, a empresa possui pogo
artesiano.
3.6) Telecomunicações
características, nível, telefonia especial.
Links de Dados:
1- Algar - Link Dedicado Fibra
Ótica Full Download/Upload - 50MB
2- Vivo - Link Dedicado Fibra ática
Full
3- Sercomtel - Link Gpon Fibra ótica Download/Upload - 100MB
50% Download/Upload - 150MB

Leào Energia Indústria de Geradores
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Links de Voz:
1- Alger - Link de Voz SIP Fibre

Ótica - 1 El de 30 Canais e 100 Ramais

Para gerenciar nossos links de Dados, temos o Firewall S4 e o Fortigate
400E, e para gerenciar nossos links de Voz, temos um servidor IP rodando
Asterisk.

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?
Possuímos 15 funcionários com mais de 40 anos e 2 funcionários portadores
de necessidades especiais.
necessário treinamento especifico da norma NR10.

4) APRESENTAÇA0 DO PROJETO DE OBRAS CIVIS E
INSTALAÇÕES
4.1) Estimativa de investimentos (R$)
Descrição
()bras Civis
Máquinas e Equipamentos
LInstalações

2021
4.000.000
2.000.000
• 1.500.000

• Outros

4,2) Fluxo de execução: previsão de início e fim da area a
construir,
considerando aprovação da lei de doação (em meses):
Obra / m2
Etapa
rV Etapa

5.000,000
' 3.000.000

3a Etapa

2.000.000

la

Quantidade de
meses para inicio
IMEDIATO
6 MESES
6 MESES

Quantidade de
meses para fim
15 MESES
, 6 MESES
1 6 MESES

4.3) Origem dos recursos
Origem
Próprio
Financiamento
Terceiros
Outros

Valor(R$)
R 5.000.000,00
4,000,000,00

Percentual
50%
t 50%

Agente
Financeiro
- Banco Brasil

5) DADOS COMPLEMENTARES

11i
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5.1) Descrever sobre abrangência
representantes, etc.

produto, clientes, regiões do pais,

A Leão possui 11 filiais, nas cidades de
Londrina, Maringá, Curitiba,
Cascavel, Itajai, Chapecó, Bauru, Campo Grande, Sinop,
Porto Alegre e São
Paulo.
Sendo assim possuímos atuação nas principais
regiões do pais, Sul,
Sudeste e Centro Oeste.
Nosso projeto em 2021 é estender a atuação para
o Nordeste do pais
com abertura de filial e também fortalecer a
presença no Sudeste com nova
loja no estado de Minas Gerais.
Trabalhamos na constante busca de inovação de
produtos e
novidades. Trabalhamos com mais de 15 mil itens para
peças
de
reposição
com foco nos motores a diesel.
Com o objetivo de aumento no portfólio dos
produtos começamos a
trabalhar em 2020 com uma nova linha de
embreagens
o objetivo para
2021 é expandir a atuação em itens
complementares aos motores.
A empresa conta com uma equipe de
vendas de 70 televendas e 3
promotores de vendas que atuam no campo visitando
clientes em diversas
cidades e estados.
A unidade de negócios de grupo
geradores de energia está dividida
em três segmentos: Agronegócio, corporativo
e Biogás;
No Agronegócio trabalhamos em parceria
com as cooperativas para
colocação de geradores de energia nos
aviários, pois nesses
estabelecimentos a queda no fornecimento de luz pode
causar perdas na
prooutividade, sendo assim o gerador é essencial.
O corporativo é o segmento focado no
comércio, industries, mercado,
condomínios, locais onde a queda de energia
interrompe o trabalho.
E o gerador a Biogás é um
equipamento para locais onde há matéria
orgânica que possa se transformar em
combustível é mais comumente
utilizada na suinocultura, mas também há
aplicação para fecularias, aterros
sanitários, entre outros.
Atualmente nossa abrangência nesse
segmento de atuação se
estende desde de Santa Catarina até o
Nordeste, temos equipe de
representantes de vendas espalhados pelo Brasil e
possuímos parceiros e
indicadores de negócio em todos os estados que
fazem venda e assistência
técnica nos nossos produtos.

Leão Energia indústria de Geradores
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5.2) Volume de impostos
Unidade peps e motores diesel:
IMPOSTOS

2018

2019

2020

ICMS

R$ 861.902,49

R$ 1.764.069,42

R$ 1.900.000,00

ICMS ST

R$ 486.361,04

R$ 3.528.795,16

R$ 3.800.000,00

IPI

R$ 1.000,92

R$ 1.023,71

R$ 1.500,00

ISSQN

R$ 5.748,46

R$ 4.861,97

R$ 8.000,00

IR/CSLL

R$ 426.253,39

R$ 171.402,45

R$ 300.000,00

OUTROS

R$ 2.402.870,63

R$ 1.227.309,62

R$ 1.357.709,00

Unidade geradores de energia:
IMPOSTOS

2018

2019

2020

ICMS

689.409,48

R$

478.741,99

R$ 600.000,00

ISSQN

15.321,76

R$

52.988,16

R$ 65.000,00

OUTROS

R$

1.593.047,13

R$ 2.036.474,73

R$ 2.420.860,00

5.3) IMPACTOS: Descrever quais são os
impactos com a implantação da
indústria no local;
a) Ambiental: Nosso objetivo é construir
uma nova sede que tenha a
possibilidade de causar um impacto ambiental
positivo. Utilizando
matérias biodegradáveis na construção,
captação de água da
chave, utilização de placas solares para uso de
energia solar e
espaços melhores dimensionados para
instalação de ar
condicionado.
b) Social: Com um novo espaço de
trabalho poderemos melhorar a
condição dos nossos colaboradores atuais, com
espaços mais
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organizados, espaços de descanso, refeitório com climatizadores.
E além disso aumentaremos a quantidade de postos de trabalho.
C). Tecnológico: Acreditamos que a inovação é o maior impacto
tecnológico que irá ocorrer com a nossa mudança, poderemos
trabalhar mais organizado buscando um aumento de produtividade e
dos negócios. Estamos em constante busca de softwares que nos
auxiliem a melhorar os processos e controles dentro do negócio.
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.
Participamos de associações de reparadores de motores, ABIMAQ,
CIBIOGAS, ABIOGAS com o intuito de buscar a melhoria constante na nossa
produção, estreitar o relacionamento com os demais players de mercado
com o intuito de melhoria constante no processo.
Nossa intenção é fomentar parcerias com outras empresas do setor para
troca de informações, pois temos certeza que a troca de conhecimentos
muito importante.

5.5) Listar Lei de Incentivos Fiscais que a empresa se enquadra.
5.6) A empresa solicitante pretende oferecer a area, 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

Data,

FABIO PEGORARO
PRESIDENTE
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LEÃO DIESEL LIDA
CNPJ/MF N° 78.592.532/0001-52
NIRE N° 41201638421
sr ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
PROGRESSO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS • EIRELI, pessoa jurídica de direito privado
inscrita no CNPJ/MF sob n° 31.627.679/0001-77, com sede e foro na cidade de Londrina, Estado
do Parana, na Rua Senador Souza Naves, n° 771, sala 02, Centro, CEP 86010-160, registrada na
Junta Comercial do Parana sob o NIRE n°41600771613, em sessão do dia 27/09/2018, neste ato
representada por seu titular e administrador, Sr. Fabio Pegoraro, brasileiro, casado sob regime de
separação de bens, empresário, portador do CMG n° 1.433.342-8 SSP/PR, inscrito no CPF/MF
sob n°439.015.229-72, residente e domiciliado na cidade de Londrina, Estado do Parana, na Rua
Nelson Vicentini, n° 35, Condominio Royal Golf Residence. CEP 86055-480 e, MP
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF
sob n° 31.390.433/0001-24, com sede e foro na cidade de Londrina, Estado do Parana, na Rua
Senador Souza Naves n°771, sala 02, Centro, CEP 86010-160, registrada na Junta Comercial do
Parana - JUCEPAR sob o NIRE n° 41600758552, em sessão do dia 31/08/2018, neste ato
representada por seu titular e administrador, Sr. Marcos Pegoraro, brasileiro, divorciado,
empresário, portador da Cl/RG n° 1.433.343-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n° 365.727.64915. residente e domiciliado na cidade de Londrina, Estado do Parana, na Rua Nelson Vicentini n°
157, Condomínio Royal Golf Residence, CEP 86055-480; únicos sócios da sociedade empresária
limitada denominada "LBW DIESEL LIDA", pessoa juridica de direito privado inscrita no
CNPJ/MF sob n° 78.592.532/0001-52, com sede e foro na cidade de Londrina Estado do Parana,
na Avenida Brasilia n° 4399, Jardim Paulista, CEP: 86079-000, com contrato social devidamente
registrado e arquivado na Junta Comercial do Parana sob o NIRE n°41201638421, em sessão do
dia 29/06/1961,RESOLVEM, de comum acordo, alterar e consolidar seu contrato social primitivo,
conforme as seguintes clausulas e condições:
CLAUSULA la: Por este ato e instrumento altera-se o endereço da sede da sociedade inscrita no
CNPJ/MF sob n° 78.592.532/0001-52, registrada na Junta Comercial do Parana sob o NIRE n°
41201638421, que era Avenida Brasilia n° 4399, Jardim Paulista, Londrina — PR, CEP: 86079-

,
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52' ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
000, que doravante passa a ser na Avenida Brasilia n° 4411, Paulista, Londrina — PR, CEP:
86079-000.
CLAUSULA r: Por este ato e instrumento altera-se o endereço filial inscrita no CNPJ/MF sob n°
78,592.532/0012-05, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE n°41901685651, que
era Rua Vicente Feijo, n" 1055, Jardim Progresso, Londrina — PR, CEP 86079-020, que
doravante passa a ser na Avenida Brasilia n° 4399, Jardim Paulista, Londrina — PR, CEP:
86079-000
CLAUSULA 3a: Por este ato e instrumento altera-se o endereço da filial inscrita no CNPJ/MF sob
n° 78.592.532/0004-03, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE n° 41900784095,
que era na Rua Carmelitas, n°1518, Boqueirão, Curitiba - PR, CEP 81650-060 que doravante
passa a ser na Rodovia Br 116, n° 19165, Pinheirinho, Curitiba - PR, CEP 81690-400.
CLAUSULA 4a: Por este ato e instrumento, altera-se o endereço da filial inscrita no CNPJ/MF sob
n° 78.592.532/0008-29 registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC sob
o NIRE n° 42900818713, que era na Rua Tiradentes, n°60, Letra E, São Cristóvão CEP 89804060 que doravante passa a ser na Rua da Horta, n°250, Lote: Trento. Bairro Lider Chapeco SC, CEP 89805308.
CLAUSULA 5a: Por este ato e instrumento fica criada uma filial da empresa LEÃO DIESEL
localizada na cidade de Sinop, estado do Mato Grosso, na Rua das Colombinas, n° 1229, Setor
Industrial Norte, CEP: 78550-538, destaca o capital para fins fiscais de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), tendo como objeto. comercio por atacado de peças e acessórios novos para veiculos
,

automotores; comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores,
comercio atacadista de lubrificantes, comércio varejista de lubrificantes, comércio atacadista de
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maquinas e equipamentos, comércio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso
agropecuário, partes e peças, representantes comerciais e agentes do comércio de maquinas,
equipamentos, embarcações e aeronaves, comercio atacadista de aparelhos eletrônicos do uso
pessoal e doméstico.
CLAUSULA 6a: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as
disposições do presente instrumento.
CLAUSULA 7a. Da consolidação: Em vista das modificações ora ajustadas e em consonância
com o que determina o artigo 2.031, da lei na 10.406/2002, resolve-se, por esse instrumento,
atualizar e consolidar o contrato social, tomando sem efeito, a partir desta, as cláusulas e
condições contidas no contrato primitivo e demais alterações, passando a ter a seguinte redação:
LEÃO DIESEL LTDA
CNPJ/MF N°78.592.53210001-52
NIRE N° 41201638421
CONSOLIDAÇÃO
PROGRESSO PARTICIPAÇÓES SOCIETÁRIAS. EIRELI, pessoa jurídica de direito privado
inscrita no CNPJ/MF sob n° 31.627.679/0001-77, com sede e foro na cidade de Londrina, Estado
do Paraná, na Rua Senador Souza Naves, n° 771, sala 02, Centro CEP 86010-160 registrada na
Junta Comercial do Paraná sob o NIRE n°41600771613, em sessão do dia 27/09/2018, neste ato
representada por seu titular e administrador, Sr. Fábio Pegoraro, brasileiro, casado sob regime de
separação de bens, empresário, portador da CMG n° 1.433.342-8 SSP/PR, inscrito no CPF/MF
sob n°439.015 229-72, residente e domiciliado na cidade de Londrina Estado do Paraná, na Rua
Nelson Vicentini, n° 35, Condominio Royal Golf Residence, CEP 86055-480; e, MP
PARTICIPAÇÓES SOCIETÁRIAS EIREL1, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJIMF
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sob n° 31.390.433/0001-24, com sede e foro na cidade de Londrina. Estado do Paraná, na Rua
Senador Souza Naves, n°771, sala 02, Centro, CEP 86010-160, registrada na Junta Comercial do
Paraná JUCEPAR sob NIRE n° 41600758552, em sessão do dia 31/08/2018, neste ato
representada por seu titular e administrador, Sr. Marcos Pegoraro, brasileiro, divorciado
empresário, portador da Cl/RG n° 1.433.343-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n° 365.727.64915, residente e domiciliado na cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Rua Nelson Vicentini, n°
157,Condominio Royal Golf Residence, CEP 86055-480; ilnicos sócios da sociedade empresária
limitada denominada "LEÃO DIESEL LIDA", pessoa jurídica de direito privado inscrita no
CNPJ/MF sob n° 78.592.532/0001-52, com sede e foro na cidade de Londrina, Estado do Paraná,
na Avenida Brasilia n° 4411, Paulista, CEP: 86079-000, com contrato social devidamente
registrado e arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE n°41201638421, em sessão do
dia 29/06/1961, RESOLVEM, de comum acordo, consolidar seu contrato social primitivo, conforme
as seguintes cláusulas e condições:
CLAUSULA la: A sociedade girará sob a denominação social de "LEÃO DIESEL LIDA", e é
regida pelas cláusulas e condições do presente instrumento particular de contrato e nas suas
omissões pela legislação que lhe for aplicável art. 997, II, CC/2002
CLÁUSULA 28: A sociedade tem sua sede na Avenida Brasilia n° 4411, Paulista, CEP: 86079000, nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná
CLAUSULA 38: A sociedade tem filiais estabelecidas nas localidades relacionadas abaixo
podendo abrir transferir ou fechar outras filiais ou dependências, mediante alteração contratual
assinada por todos os sôcios:
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• Em MARINGA, Estado do Parana, na Avenida Morangueira, n° 2784, Jardim Alvorada.
CEP 87035-060, registrada na Junta Comercial do Parana sob o NIRE n°41900705691,
em sessão do dia 20/12/2000, inscrita no CNPJ/MF n° 78.592.532/0003-14, com capital
destacado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo como objeto social: comércio por
atacado de pegas e acessórios novos para veículos automotores, o comercio atacadista e
varejista de lubrificantes o comercio e representação de grupos geradores.
• Em CURITIBA, Estado do Parana, na Rodovia Br 116, n°19165, Pinheirinho, CEP 81690400 registrada na Junta Comercial do Parana sob o NIRE 41900784095, em sessão do
dia 16/10/2002 inscrita no CNPJ/MF n° 78.592.532/0004-03, com capital destacado de R$
10.000,00 (dez mil reais),tendo como objeto social: comércio por atacado de peças e
acessórios novos para veículos automotores, comercialização de pegas e motores novos
e usados, utilitários, caminhões, tratores, implementos, equipamentos rodoviários.
• Em CASCAVEL, Estado do Parana, na Avenida Brasil, na 2172, Bairro Cristávão, CEP
85816-290, registrada na Junta Comercial do Parana sob o NIRE 41900784087, em
sessão do dia 16/10/2002, inscrita no CNPJ/MF n° 78.592532/0005-86 com capital
destacado de R$ 10.000,00(dez mil reais),tendo como objeto social comércio por atacado
de pegas e acessórios novos ,para veículos automotores, comercialização de pegas e
motores novos e usados, utilitários, caminhões, tratores, implementos, equipamentos
rodoviários,
• Em PORTO ALEGRE, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Sertório, n° 4299, Loja
01, Jardim São Pedro, CEP 91040-621, inscrita no CNPJ/MF n° 78.592.532/0006-67,
registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o NIRE 43901046545, tendo
como objeto social: comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos
automotores o comercio atacadista e varejista de lubrificantes o comercio e representação
de grupos geradores.
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• Em BAURU, Estado de São Paulo, na Rua Primeiro de Agosto, 15-79, Vila Bonfim, CEP
17013-010, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE
35903326425, inscrita no CNPJ/MF n° 78.592.532/0007-48, com capital destacado de R$
10.000,00 (dez mil reais), tendo como objeto social: comercio por atacado de pegas e
acessórios novos para veículos automotores, comercio atacadista e varejista de
lubrificantes o comercio e representação de grupos geradores.
• Em CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina, na Rua da Horta, n° 250, Lote: Trento. Bairro
Líder Chapec6 - SC, CEP 89805-308, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa
Catarina sob o NIRE 42900818713, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ)sob o n° 78.592.532/0008-29, com capital social destacado de R$ 10.000,00(dez
mil reais), tendo como objeto social: comércio por atacado peças e acessórios novos para
veículos automotores, o comercio atacadista e varejista de lubrificantes o comercio e
representação de grupos geradores.
• Em CAMPO GRANDE, Estado de Mato Grosso do Sul, na Rua Carlos Dobes, n° 46,
Bairro Santa Dorothea, CEP 79.004-022, registrada na JUCEMS sob o NIRE
54900272478, inscrita no CNPJ/MF n° 78.592.532/0009-00, o qual foi destacado o capital
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para efeitos fiscais e legais, tendo como objeto social:
comércio por atacado de peps e acessórios novos para veículos automotores e comercio
atacadista e varejista de lubrificantes e comercio e representação de grupos geradores.
• Em CAMPO GRANDE, no Estado de Mato Grosso do Sul, na Travessa Carlos Dobes, n°
56, Vila Santa Dorothea, CEP 79004-022, inscrita na JUCEMS sob o NIRE: 54900329844 inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 78.592.532/0010-43 com
capital destacado de R$ 10.000,00(dez mil reais) tendo como objeto social: Comércio por
atacado de peças e acessórios novo para veiculos automotores e comercio varejista de
lubrificantes.
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• Em ITAJAI, no Estado de Santa Catarina, na Rodovia BR-101, n°8501, Galpão 01. Bloco
B, Fundos, Sala D. KM 121, Bairro São Vicente, CEP 88.312-500, registrada na JUCESC
sob o NIRE n° 42901158491, inscrita no CNPJ/MF n°78.592.532/0011-24, o qual foi
destacado o capital de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para efeitos fiscais e legais, tendo
como objeto social: comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos
automotores, comercio atacadista de lubrificantes.
• Em LONDRINA, no Estado do Parana, na Avenida Brasilia n° 4399, Jardim Paulista,
CEP: 86079-000, registrada na JUCEPAR sob o NIRE n°41901685651, inscrita no
CNPJ/MF n°: 78.592532/0012-05, o qual foi destacado o capital de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), para efeitos fiscais e legais, tendo como objeto social: Locação de Máquinas e
Equipamentos - sem operador, e comércio atacadista de peças e acessórios novos para
veículos e depósito de mercadorias próprias.
• Em go PAULO, no Estado de São Paulo, Rua Anhanguera, n° 411, Barra Funda, CEP
01.135-000, registrada na JUCESP sob o NIRE n°35905786610, inscrita no CNPJ/MF n°:
78.592.632/0013-96, o qual foi destacado o capital de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para
efeitos fiscais e legais, tendo como objeto social: comércio por atacado de peças e
acessórios novos para veículos automotores, comércio atacadista e varejista de
lubrificantes, comercio e representação de grupos geradores.
• Em ITAJAi, no Estado de Santa Catarina, Rodovia BR-101, n° 8501, Galpão 01 Bloco B,
Fundos, Sala C, KM 121, Bairro São Vicente, CEP 88312-500, registrada na JUCESC sob
o NIRE n° 42901236581, inscrita no CNPJ/MF n°:78.592.532/0014-77, o qual foi
destacado o capital de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para efeitos fiscais e legais, tendo
como objeto social: comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos
automotores, comercio atacadista de lubrificantes, depósito de mercadorias próprias.

)
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• Em SINOP, estado do Mato Grosso, na Rua das Colombinas, n° 1229, Setor Industrial
Norte, CEP: 78550-538, o qual foi destacado o capital de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
para efeitos fiscais e legais, tendo como objeto. comércio por atacado de pegas e
acessórios novos para veículos automotores; comércio a varejo de peças e acessórios
usados para veículos automotores, comercio atacadista de lubrificantes, comércio
varejista de lubrificantes, comércio atacadista de maquinas e equipamentos, comércio
atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e
peças, representantes comerciais e agentes do comércio de maquinas, equipamentos,
embarcações e aeronaves, comercio atacadista de aparelhos eletrônicos do uso pessoal
e doméstico.
CLAUSULA 4a: 0 objeto da sociedade 6: o comércio por atacado de pegas e acessórios novos
para veículos automotores; comercialização e locação de equipamentos, implementos e tratores
agrícola e rodoviário; comercialização e locação de equipamentos eletrônicos; comercialização de
peças e motores novos e usados, utilitários, caminhões, tratores, implementos, equipamentos
rodoviários importação, exportação de mercadorias e bens relacionados com sua linha de
comercialização a manutenção e reparação de motores o comercio atacadista varejista de
lubrificantes e o comercio e representação de grupos geradores.
Parágrafo Calico: A Classificação Nacional de Atividade Econômica relativa ao objeto social
descrito no caput desta clausula compreende os códigos CNAE: 45.30-7-01; 29.50-6-00; 77.31-400; 77.39-0-99; 77.32-2-01; 46.69-9-99; 46.61-3-00; 45.30-7-04; 46.81-8-05; 47.32-6-00; 46.14-100; e, 46,49-4-02.
CLAUSULA 5a: A sociedade iniciou suas atividades em 15 de janeiro de 1961 e seu prazo de
duração é por tempo indeterminado (art.997, II, CC).
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CLAUSULA 62: o capital social é de R$ 5.010.000,00 (cinco milhões e dez mil reais), totalmente
subscrito integralizado, dividido em 5.010.000 (cinco milhões e dez mil) cotas no valor de R$ 1,00
(um real) cada, assim dividido entre os sócios
S6CIOS

VALOR

COTAS

%

PROGRESSO PARTICIPAÇÕES

R$ 2.505.000,00

2.505,00

50%

R$ 2.505.000,00

2.505,00

50%

5.010.000,00

5.010.00

100%

SOCIETÁRIAS - EIRELI
MP PARTICIPAÇÕES
SOCIETARIAS - EIRELI
TOTAL

CLAUSULA 78: As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas transferidas a
terceiros sem consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado em igualdade de condições
e prego direito de preferência para aquisição se postas venda, formalizando-se realizada a cessão
delas, a alteração contratual pertinente.
CLÁUSULA 8a: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social.
CLAUSULA 98: A administração da sociedade poderá ser exercida por administrador (es) não
pertencente (s) ao quadro societário, cuja aprovação de sua designação obedecerá ao disposto
no art.1.061 do Código Civil.
CLAUSULA 10a: A sociedade será administrada pelos administradores não sócios FÁBIO
PEGORARO e MARCOS PEGORARO, já qualificados no preâmbulo, respectivamente
administradores das sócias PROGRESSO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - EIRELI e MP
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PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS • EIRELI, INDIVIDUALMENTE, com poderes e atribuições de
administradores, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização expressa de
todos os sócios.
§ 1°: Em todas as operações de oneração ou alienação de bens imóveis da sociedade, seja na
condição de bem constante do ativo imobilizado ou de conta de estoque, serão necessárias as
assinaturas de sócios detentores de no minimo 2/3(dois terços) do capital social.
§ 2°: 0 (s) administrador (es) não sócios poderá (ão) constituir procurador com poderes
específicos, cuja procuração terá prazo de validade determinado de 01(um) ano, quando achar
(em) necessário, É facultado a qualquer dos sócios, administradores ou não, revogar referida
procuração a qualquer tempo independente da anuência dos outros sócios.
§ 30: Os administradores não sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de
exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou
por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos; ou por crimes falimentar, de prevaricação, peixe ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular contra o sistema financeiro nacional, contra normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo,fé pública ou a propriedade.
CLAUSULA 11°: Os sócios poderão de comum, fixar uma retirada mensal, a titulo de pró-labore,
em valor a ser fixado e cada mês de janeiro de cada novo ano e vigente por todo o exercício,
observadas as disposições regulamentares pertinentes.
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LEA()DIESEL LIDA
CNPJ/MF N°78.592.532/0001.52
NIRE N°41201638421
52 ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
CLAUSULA ir: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores
prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário,
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico; a participação dos lucros e perdas
pode ser feita de forma desigual ente os sócios conforme dispõe o art. 1007 do Código Civil.
CLAUSULA 13°: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios
deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.
Parágrafo único: Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a assembleia, balanço
patrimonial e o balanço de resultado econômico e exercício devem postos, por escrito, e com a
prova do respectivo recebimento, à disposição do (s) sócios que não exerçam a administração.
CLAUSULA 14°: Os lucros ou prejuízos apurados no encerramento do exercício, conforme
disposto na cláusula anterior, serão distribuídos ou suportados pelos sócios, de forma desigual
entre os sócios conforme art. 1007 do Código de Civil de2002.
CLAUSULA 15a: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades
com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou
dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente
levantado e pagos em 10(dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 120
(cento e vinte) dias da data do balanço especial.
Parágrafo único: Fica facultado, mediante consenso entre os sócios e os herdeiros, outras
condições de pagamento, desde que não afetam a situação econômica da sociedade.
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LEA()DIESEL LIDA
CNPJ/MF N° 78.592.532/0001-52
NIRE N°41201638421
52 ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
CLAUSULA 16a: No caso se um dos sócios desejar retirar-se da sociedade devera notificar outro
por escrito, com antecedência minima de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão
reembolsados na mesma forma que estabelece a cláusula anterior deste instrumento.
CLÁUSULA 1P: Por decisão dos sócios que representam a maioria do capital social, poderá
haver exclusão por justa causa, nos termos do art. 1085 do Código Civil, de 'sócio que pela
pratica de ato inegável gravidade, coloque em risco a continuidade da empresa,
CLÁUSULA 18': A sociedade reger-se a supletivamente, nas dúvidas ou omissões deste
contrato, pelas normas sociedade anônima.
CLÁUSULA 196: Fica eleito o foro da cidade de Londrina, Estado do Parana, para exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E estando os sócios justos e contratados, assinam este instrumento em via única, obrigando-se
fielmente por si, seus herdeiros e sucessores, a cumpri-lo em todos os seus termos.
Londrina/PR, 21 de maio de 2020.

PROGRESSO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - EIRELI
TITULAR: FABIO PEGORARO
MP PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS • EIRELI
TITULAR MARCOS PEGORARO
FABIO PEGORARO
ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO

MARCOS PEGORARO
ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA
Certificamos que o ato da empresa LEAO DIESEL LTDA consta assinado digitalmente por:

IOENTIFICAÇÁO DO(S)ASSINANTE(S)
CPF

Nome

36572764915

MARCOS PEGORARO

43901522972

FABIO PEGORARO

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 08/06/2020 20:05 SOB le 20201116286.
PROTOCOLO: 201116286 DE 05/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002346389. MIRE: 41201638421.
LEÃO DIESEL LIDA
JUNTA COMERCIAL
DO PARANA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO-GERAL
CURITIBA, 08/06/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovaolo de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificacAo.
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SINTEGRA
Consulta Pública ao Cadastro do
Estado do Paraná
Data/Hora Host CELEPAR
Cadastro atualizado até
a data da consulta la 10/08/2020 .10:39:22

IDENTIFICAÇÃO
78.592.532/0001-52

CNPJ:

Inscrição
Estadual:

60102049-15

Nome Empresarial: LEA° DIESEL LTDA

ENDEREÇO
Logradouro: AV BRASILIA
4411
Número:
Bairro:

PAULISTA

Município:

LONDRINA

CEP:
E-mail:

86.079-000
NÃO CADASTRADO

Complemento:

1 Telefone:

PR
UF:
(43)3324-1585

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Atividade Econômica Principal:

Ativi•dade(s) Econeimica(s)
Secundiria(s):

4530701 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E
ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS
AUTOMOTORES
4669999 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E
PECAS
4661300 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS,
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO
AGROPECUARIO; PARTES E PECAS
4530704- COMERCIO A VAREJO DE PECAS E
ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS
AUTOMOTORES
4681805- COMERCIO ATACADISTA DE
LUBRIFICANTES
4732600 - COMERCIO VAREJISTA DE
LUBRIFICANTES
4649402 - COMERCIO ATACADISTA DE
APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E
DOMESTICO

Inicio das Atividades:
Situação Atual:

01/1961
HABILITADO - DESDE 01/1973

Situação Cadastral:

ATIVO - DESDE 05/2003
REGIME NORMAL / CENTRALIZADOR - DIA 12 DO
MES+1

Regime Tributário:
SPED (EFD, NF-e, CT-e):

Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem
como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis a Fazenda e nem excluem a responsabilidade
tributaria derivada de operações com ele ajustadas.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

\--

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
NUMERO DE INSCRIÇÃO
78.592.532/0001-52
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
31/12/1969
CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
LEA° DIESEL LTDA
TITULO DO ESTABELECIMENTO(NOME DE FANTASIA)
LEAD DIESEL

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.30-7-01 - Comércio por atacado de pegas e acessórios novos para veículos
automotores
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
29.50-6-00 - Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores
77.31.400 -Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.39-0-99 -Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não
especificados anteriormente,sem
operador
77.32-2-01 -Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto
andaimes
46.69-9-99. Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente; partes e pegas
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso
agropecuário; partes e peças
45.30-7-04 - Comércio a varejo de pines e acessórios usados para veículos automotores
(Dispensada *)
46.81-8-05 -Comércio atacadista de lubrificantes
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
46.14-1-00 -Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas,
equipamentos, embarcações e aeronaves
(Dispensada *)
46.49-4.02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO
AV BRASILIA
CEP
86.079-000

NÚMERO
4411
BAIRRO/DISTRITO
PAULISTA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
VANESSA.FELICIANO@LEAODIESELCOM.BR

COMPLEMENTO
•.......

MUNICIPIO
LONDRINA

UF

PR

TELEFONE
(43)3294-6470

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL(EFR)
....
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇA0 ESPECIAL
*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

(0)A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos
requisitos constantes na Resolução CGS1M n° 51, de 11 de
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes
federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 10/08/2020 As 10:36:04(data e hora de Brasilia).
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LEÃO ENERGIA INDÚSTRIA DE GERADORES LTDA
CNPJ: 10.837.578/0001-50
NIRE: 41206460183
NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PROGRESSO PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com
sede na Rua Senador Souza Naves, no 771, Sala 02. Centro, Londrina, Paraná, CEP: 86010-160,
registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n° 41600771613 em 27/09/2018, inscrita
no CNPJ/MF sob o n° 31.627579/0001-77, representada pelo seu titular o Sr. FABIO PEGORARO,
brasileiro, casado sob regime de separação de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade
de Londrina. Estado do Paraná, na Rua Nelson Vicentini, n° 35, Royal Golf Residence, CEP: 86055480, portador da Carteira de Identidade Civil RG n° 1.433.342-8 SSP/PR, inscrito no CPF sob o n°
439.015.229-72 e MP PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado,
com sede á Rua Senador Souza Naves, n°771, sala 02, Centro, Londrina. Paraná, CEP: 86010-160,
registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n° 41600758552 em 31/08/2018, Inscrita
no CNPJ/MF sob o n°31.390.433/0001-24, representada pelo seu titular o Sr. MARCOS PEGORARO,
brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do
Paraná, na Rua Nelson Vicentini, n° 157, Condomínio Royal Golf Residence, CEP: 86055-480,
portador da Carteira de Identidade Civil RG n° 1.433.343-6 SSP/PR, inscrito no CPF sob o n°
365.727.649-15, únicos sõcios componentes da sociedade empresária limitada denominada de LEÃO
ENERGIA INDÚSTRIA DE GERADORES LTDA,com sede e domicilio na cidade de Londrina, Estado
do Paraná, na Avenida Brasilia n° 4411, Jardim Progresso, CEP: 86079-000, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 10.837.578/0001-50, com contrato social devidamente registrado e arquivado na
Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41206460183, por despacho em sessão no dia 15/03/2019,
resolvem por este instrumento particular de alteração, alterar o contrato social e alterações posteriores
mediantes as cláusulas e condições seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA: Altera-se o endereço da sede da sociedade, anteriormente estabelecida na
Avenida Brasilia n° 4411, Jardim Progresso, Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86079-000, que

A validade deste documento, se impresso, fica su7,eito A comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos cbaigos de verificação.
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LEÃO ENERGIA INDÚSTRIA DE GERADORES LTDA
CNN:10.837.578/000140
NIRE: 41206460183
NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
doravante passa para Avenida Brasilia n° 4311, Paulista, Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86079000.
CLAUSULA SEGUNDA: 0 capital social anteriormente de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) é
elevado para R$ 1.000.000,00(um milhão de reais) mediante o saldo de Adiantamento para aumento
de capital existente nas contas das sôcias PROGRESSO PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS - EIRELI
e MP PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS— EIRELI,já qualificadas, aumento este realizado da seguinte
forma:
a) PROGRESSO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - EIRELI,já qualificada integraliza neste ato
350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)da conta Adiantamento Para Aumento de Capital,
conforme balanço da empresa de 31/12/2019.
b) MP PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS — EIRELI, já qualificada integraliza neste ato
350.000,00(trezentos e cinquenta mil reais)da conta Adiantamento Para Aumento de Capital,
conforme balanço da empresa de 31/12/2019.
CLAUSULA TERCEIRA: Tendo em vista o aumento ocorrido, o capital social, representado por
1.000,000 (um milhão) de quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada quota, inteirando R$
1.000.000,00(um milhão) de reais, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, fica assim
distribuído entre os sócios:
Sócios

Cotas

Participação em R$

Particip. em %

Progresso Participações Societirlas• Eireli

500.000

R$ 500.000,00

50%

MP Participações Societárias - Eireli

500.000

R$ 500.000,00

50%

Total

1.000.000 R$ 1.000.000,00

100%

A va:idade deste documento, se impresso, flea sujeito A comprovaeAo de sua autenticidade nos respectivos portals,
informando seus respectivos códigos de verificaao.
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LEÃO ENERGIA INDÚSTRIA DE GERADORES LTDA
CNPJ: 10.837.578/0001-50
NIRE: 41206460183
NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CLAUSULA QUARTA:Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com
as disposições do presente instrumento.
LEÃO ENERGIA INDÚSTRIA DE GERADORES LTDA
CNPJ: 10.837.578/0001-50
NIRE: 41206460183
NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PROGRESSO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com
sede na Rua Senador Souza Naves, n° 771, Sala 02. Centro, Londrina, Paraná, CEP: 86010-160,
registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n°41600771613 em 27/09/2018, inscrita
no CNPJ/MF sob o n° 31.627579/0001-77, representada pelo seu titular o Sr. FABIO PEGORARO,
brasileiro, casado sob regime de separação de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade
de Londrina. Estado do Parana, na Rua Nelson Vicentini, n° 35, Royal Golf Residence, CEP: 86055480, portador da Carteira de Identidade Civil RG n° 1.433.342-8 SSP/PR, inscrito no CPF sob o n°
439.015.229-72 e MP PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS• EIRELI, pessoa jurídica de direito privado,
com sede à Rua Senador Souza Naves, n° 771, sala 02, Centro, Londrina. Paraná, CEP: 86010-160,
registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n° 41600758552 em 31/08/2018, Inscrita
no CNPJ/MF sob o n°31.390.433/0001-24, representada pelo seu titular o Sr. MARCOS PEGORARO,
brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do
Paraná, na Rua Nelson Vicentini, n° 157, Condomínio Royal Golf Residence, CEP: 86055-480,
portador da Carteira de Identidade Civil RG n° 1,433.343-6 SSP/PR, inscrito no CPF sob o n°
365.727.649-15, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada denominada de LEÃO
ENERGIA INDÚSTRIA DE GERADORES LTDA,com sede e domicilio na cidade de Londrina, Estado
do Paraná, na Avenida Brasilia n°4311, Paulista, CEP: 86079-000, devidamente inscrita no CNPJ/MF

A va:Idade deste documento, se impresso. fica sujeito d comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informanoo seus respectivcs códigos de verificação.
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LEÃO ENERGIA INDÚSTRIA DE GERADORES LTDA

4

CNPJ: 10.837.578/0001-50
NIRE: 41206460183
NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
sob o n° 10.837.578/0001-50, com contrato social devidamente registrado e arquivado na Junta
Comercial do Paraná sob o NIRE 41206460183, por despacho em sessão no dia 15/03/2019, resolvem
por este consolidar por este instrumento particular, seu contrato social primitivo e alterações
posteriores, conforme clausulas e condições seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de "LEÃO ENERGIA
INDÚSTRIA DE GERADORES LTDA".
CLAUSULA SEGUNDA: Terá sua sede e domicilio na Avenida Brasilia n°4311, Paulista, Londrina,
Estado do Paraná, CEP: 86079-000.
§1°: A sociedade poderá abrir e fechar filiais agências ou sucursais em qualquer pane do pais ou
exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
§2°: A empresa possui uma filial inscrita sobre o CNPJ: 10.837.578/0002-31 e NIRE 54900352659,
localizada na Rua Humaitá, no 1935, Jardim Sao Pedro CEP: 79810 040, Dourados, Mato Grosso do
Sul.
§3°: A empresa possui uma filial inscrita sobre o CNPJ: 10.837.578/0004-01 e NIRE: 42901238966,
localizada na Rodovia BR 101 n° 8501, KM 121, Sala A, Galpão 01, Bloco B, Fundos, São Vicente,
Cidade de Itajai/SC, CEP 88312-500, com objeto social de "Indústria e Comércio de Geradores de
Energia".
§4°: A empresa possui uma filial inscrita sobre o CNPJ: 10.837.578/0003-12 e NIRE: 35905704559,
localizada na Rua Anhanguera, n°411, Sala 01, Barra Funda, São Paulo - SP. CEP: 01135-000, com

A va:idade deste documents), se impresso, fica su3eito a comprovapAo de sua autenticidade nos respect:vos
portais,
informando seus respectivos códlgos de verificacio.
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LEÃO ENERGIA INDÚSTRIA DE GERADORES LTDA
CNN:10.837.57810001.50
NIRE: 41206460183
NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
atividade de "Indústria comércio locação, importação exportação de geradores de energia,
equipamentos elétricos e eletrônicos, peças e motores novos, motobombas, equipamentos e
implementos agrícolas e rodoviários, serviço de instalação de máquinas e equipamentos industriais,
manutenção e reparação de máquinas e equipamentos elétricos".
CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto social o ramo de "Indústria, Comércio, locação,
importação exportação de geradores de energia, equipamentos elétricos e eletrônicos, peças e
motores novos, motobombas, equipamentos e implementos agrícolas e rodoviários, serviço de
instalação de máquinas e equipamentos industriais, manutenção e reparação de máquinas e
Equipamentos elétricos".
CLAUSULA QUARTA: A sociedade tem por objeto social o ramo de "Indústria, Comércio, locação,
importação exportação de geradores de energia, equipamentos elétricos e eletrônicos, peças e
motores novos, motobombas, equipamentos e implementos agrícolas e rodoviários, serviço de
instalação de máquinas e equipamentos industriais, manutenção e reparação de máquinas e
Equipamentos elétricos".
CLAUSULA QUINTA:0 prazo de duração da sociedade é por tempo Indeterminado, iniciando suas
atividades em 01 de março de 2009.
CLAUSULA SEXTA: 0 capital social integramente integralizado e subscrito em moeda corrente
nacional neste ato na importância de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), divididos em 1.000.000
(um milhão) de cotas no valor nominal de R$ 1,00(um real) cada uma,fica assim distribuído entre os
sécios quotistas:

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovaoAo de sua
autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificaolo.
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LEÃO ENERGIA INDÚSTRIA DE GERADORES LIDA
CNPJ: 10.837.578/0001-50
NIRE: 41206460183
NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Sócios

Cotas

Participação em R$

Particip. em %

Progresso Participações Societárias - Eireli

500.000

R$ 500.000,00

50%

MP Participações Societárias. Eire!'

500.000

R$ 500.000,00

50%

Total

1.000.000 R$ 1.000.000,00

100%

CLAUSULA SÉTIMA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado em igualdade de
condições e prego direito de preferência para aquisição se postas A venda,formalizando, se realizada
a cessão delas, a alteração contratual pertinente.
CLAUSULA OITAVA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social.
CLAUSULA NONA: A administração da sociedade poderá ser exercida por administrador (es) não
pertencente ao quadro societário e a aprovação de sua designação obedecerá ao disposto no art.
1.061 do Código Civil.
CLAUSULA DECIMA: As sócias em comum acordo elegem como administradores não sócios, os Srs.
FÁBIO PEGORARO e MARCOS PEGORARO, a quem competem à administração individualmente
com os poderes e atribuições de administradores, autorizados o uso do nome empresarial, vedado,
no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem
autorização do outro sócio,(artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064. CC/2002).

A va:idade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovadilo de
sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificacAo.
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LEÃO ENERGIA INDÚSTRIA DE GERADORES LTDA
CNPJ: 10.837.578/000140
NIRE: 41206460183
NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão
impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa
da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão de comum, fixar uma retirada mensal, a titulo
de pró-labore, em valor a ser fixado e cada mês de janeiro de cada novo ano e vigente por todo o
exercício, observadas as disposições regulamentares pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, os
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do
inventário, balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico; a participação dos lucros e
perdas pode ser feita de forma desigual ente os sócios conforme art. 1007 do Código Civil de 2002.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA:Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios
deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.
Parágrafo Único: Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a assembleia, o balanço patrimonial
e o balanço de resultado econômico e exercício devem ser postos, por escrito, e com a prova do
respectivo recebimento, à disposição do(s)sócios que não exerçam a administração.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovapao de sua autenticidade nos respect:vos
portais,
informando seus respectivos códigos de verificapao.

Página 8 de 10

LEAD ENERGIA INDÚSTRIA DE GERADORES LTDA

8

CNPJ: 10.837.578/0001-50
NIRE: 41206460183
NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: Os lucros ou prejuízos apurados no encerramento do exercício,
conforme disposto na cláusula anterior, serão distribuídos ou suportados pelos sócios, de forma
desigual entre os sócios conforme art. 1007 do Código de Civil de 2002.
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse
destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificado em balanço especialmente
levantada e pagos em 10(dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo a primeira após 120(cento
e vinte) dias da data do balanço especial.
Parágrafo()oleo: Fica facultado, mediante consenso entre os sócios e os herdeiros, outras condições
de pagamento, desde que não afetam a situação econômica da sociedade.
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA: No caso se um dos sócios desejar retirar-se da sociedade deverá
notificar outro por escrito, com antecedência minima de 60(sessenta) dias, e seus haveres lhe serão
reembolsados na mesma forma que estabelece a cláusula anterior deste instrumento.
CLAUSULA DÉCIMA OITAVA: Por decisão dos sócios que representam a maioria do capital social,
poderá haver exclusão por justa causa, nos termos do art. 1085 do Código Civil, de sócio que, pela
prática de ato inegável gravidade, coloque em risco a continuidade da empresa.
CLAUSULA DÉCIMA NONA: A sociedade reger-se-á supletivamente, nas dúvidas ou omissões deste
contrato, pelas normas sociedade anônima.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovatAo de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificapAo.
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LEÃO ENERGIA INDÚSTRIA DE GERADORES LTDA
CNPJ: 10.837.578/0001-50
NIRE: 41206460183
NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CLAUSULA VIGESIMA: Fica eleito o foro da cidade de Londrina, Estado do Paraná, para exercicio e
o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado,
obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o, em via única,
Londrina. 26 de fevereiro de 2020.

PROGRESSO PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS• EIREU
FABIO PEGORARO
TITULAR
MP PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS• EIRELI
MARCOS PEGORARO
TITULAR

FABIO PEGORARO
ADMINISTRADOR NÃO SOCK)

MARCOS PEGORARO
ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovado de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificacAo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
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ASSINATURA ELETRÔNICA
Certificamos que o ato da empresa LEA° ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA
consta assinado
digitalmente por:

10ENTIFiciwito Dqp.Asi,,INAOTE
:- "O'
CPF

Nome

36572764915

MARCOS PEGORARO

43901522972

FABIO PEGORARO

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2020 13:47 SOB N° 20201097109.
PROTOCOLO: 201097109 DE 09/03/2020. CÓDIGO DE VERIFICA40:
12001083970. EIRE: 41206460183.
LEÃO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LIDA

EMU.=
JUNTA COMERCIAL
DO PARANA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO-GERAL
CURITIBA, 09/03/2020
www emprersafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, :Ica sujeito A ccmprovacAo de sua autenticidade nos
respectivos portais,
inEcrmando seus respectivos cddigos de verificacio,

SI NTEGRA
Consulta Pública ao Cadastro do
Estado do Paraná
Cadastro atualizado até
a data da consulta

IDENTIFICAÇÃO
CNPJ:

10.837.578/0001-50

Data/Hora Host CELEPAR
10/08/2020 - 10:40:11

Inscrição
Estadual:

90483888-81

Nome Empresarial: IILEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA

ENDEREÇO
Logradouro_d AV BRASILIA
Número:
4311
Bairro:
PAULISTA
[Município:
CEP:
E-mail:

Complemento:

LONDRINA

UF:

86.079-000
NÃO CADASTRADO

Telefone:

PR

(43)3323-1455

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Atividade Econômica Principal:

Atividade(s) Econômica(s)
Secundária(s):
Inicio das Atividades:
Situação Atual:
Situação Cadastral:

2710401 - FABRICACAO DE GERADORES DE
CORRENTE CONTINUA E ALTERNADA, PECAS E
ACESSORIOS
2832100 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA
IRRIGACAO AGRICOLA, PECAS E ACESSORIOS
3321000- INSTALACAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
[26/2009
HABILITADO - DESDE 06/2009
ATIVO - DESDE 06/2009

Regime Tributário:

REGIME NORMAL/ NORMAL- DIA 12 DO MES+1
SPED (EFD, NF-e, CT-1.
3):ILaiores informações clique aqui
OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem
como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponiveis A Fazenda e nem excluem a responsabilidade
tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Este CNPJ possui outra Inscrição Estadual.
Clique no botão ao lado para consultá-la.
Consultar novo contribuinte do Parana
Acessar cadastro de outros Estados

Outra Inscrição Estadual

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NUMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo DATA DE ABERTURA
23/04/2009
CADASTRAL

10.837.578/0001-50
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA
TITULO DO ESTABELECIMENTO(NOME DE FANTASIA)

PORTE

LEA° ENERGIA

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

27.10-4-01 - Fabricação de geradores de corrente continua e alternada, pegas e acessórios
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS

28.32-1-00 - Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola, pegas e acessórios
77.31-4-00 -Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
33.21-0-00 -Instalação de máquinas e equipamentos industriais
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NÚMERO

AV BRASILIA
CEP

86.079-000

COMPLEMENTO

4311
BAIRRO/DISTRITO

PAULISTA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

VANESSA.FELICIANO@LEAODIESELCOM.BR

MUNICÍPIO

UF

LONDRINA

PR

TELEFONE

(43)3294-6400

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL(EFR)

1/1.111111

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

23/04/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
.....
.1r

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
It/rtar.a.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 10/08/2020 às 10:37:23(data e hora de Brasilia).
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SETE LOCAÇÕES LTDA
CNPJ/MF N°08.930.116/0001-31
NIRE N°41205968043
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
FÁBIO PEGORARO, brasileiro, casado sob regime de
separação de bens, empresário, residente e domiciliado
na cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Rua Nelson
Vicentini, n° 35, Condomínio Royal Golf Residence, CEP
86055-480, portador da Carteira de Identidade Civil RG n°
1.433.342-8, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF
sob o n° 439.015.229-72; e, MARCOS PEGORARO,
brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado
na cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Rua Nelson
Vicentini, n° 157, Condomínio Royal Golf Residence, CEP
86055-480, portador da Carteira de Identidade Civil RG n°
1.433.343-6, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF
sob o n° 365.727.649-15; únicos sócios componentes da
sociedade empresária limitada denominada "SETE

LOCAÇÕES LTDA", com sede na cidade de Londrina,
Estado do Paraná, na Rua Santos, n° 868, apto. 1000,
Centro, CEP 86020-040, com seu contrato social
arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE n°
41205968043, por despacho em sessão de 30 de junho
de 2011, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.930.116/0001 31, RESOLVEM, de comum acordo por este instruinento
particular, alterar seu contrato social primitivo, conforme
as cláusulas e condições seguintes:

JUNTA
FAVOR NÃO UTILIZAR - ESPAÇO DE USO EXCLUSIVO DA

COMERCIAL DO PARANÁ - JUCEPAR

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 29/03/2019 17:07 SOB N° 20187313660.
PROTOCOLO: 187313660 DE 03/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇAO:
11901444530. MIRE: 41205968043.
SETE LOCAÇÕES LTDA
1 LIMA COMERCIAL
j)0 PARANA
j

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO-GERAL
CURITIBA, 29/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovado de sua autanticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos c5digos de verificaoto
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SETE LOCAÇÕES LIDA
CNPJ/MF N° 08.930.116/0001-31
NIRE N° 41205968043
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
Cláusula Primeira — Do endereço: Fica alterado o endereço da matriz para:
Rodovia Carlos João Strass, 585, Box 9-A, Pq Industrial Alicante, CEP:
86.087-350, Londrina/PR.
Cláusula Segunda - Do ingresso de novos sócios: Por deliberação unanime
dos sócios, ingressam na sociedade:
a) "PROGRESSO

PARTICIPAÇÕES

SOCIETARIAS

-

EIRELI", pessoa juridica de direito privado inscrita no
CNPJ/MF sob n° 31.627.679/0001-77, com sede e foro na
cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Rua Senador
Souza Naves, n° 771, sala 02, Centro, CEP 86010-160,
registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE n°
41600771613, em sessão do dia 27/09/2018, neste ato
representada por seu titular, o Sr. Fábio Pegoraro, já
qualificado no preâmbulo da presente alteração contratual;
e,
b) "MP PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS - EIRELI", pessoa
juridica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob n°
31.390.433/0001-24, com sede e foro na cidade de Londrina,
Estado do Paraná, na Rua Senador Souza Naves, n° 771,
sala 02, Centro, CEP 86010-160, registrada na Junta
Comercial do Paraná sob o NIRE n° 41600758552, em
sessão do dia 31/08/2018, neste ato representada por seu
sócio titular, o Sr. Marcos Pegoraro, já qualificado no
preâmbulo da presente alteração contratual.
FAVOR NÃO UTILIZAR - ESPAÇO DE USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO

1111111LINEAMII
JUNTA C.OMERCLAL
DO PAFtANA

PARANÁ -JUCEPAR

CERTIFICO O REGISTRO BM 29/03/2019 17:07 SOB N° 20187313660.
PROTOCOLO: 187313660 DE 03/01/2019. 05DIGO DE VERIFICACAO:
11901444530. NIRE: 41205968043.
SETE LocAgass LTDA
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO-GERAL
CURITIBA, 29/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito i comprovagAo de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificagic

SETE LOCAÇÕES LTDA
CNPJ/MF N°08.930.11610001-31
NIRE N° 41205968043

3

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

Cláusula Terceira - Da integralização das cotas da sociedade no capital
social das sócias ingressantes: Conforme contratos sociais devidamente
registrados na Junta Comercial do Paraná sob n° 41600771613, em sessão do
dia 27/09/2018, e n° 41600758552, em sessão do dia 31/08/2018, noticia-se
que a totalidade das cotas de capital social desta sociedade foram
integralizadas no capital social das sócias ingressantes, da seguinte forma;
a) As 560.000 (quinhentas e sessenta mil) cotas de capital
social, no valor total de R$ 560.000,00 (quinhentos e
sessenta mil reais), que pertenciam ao sócio FÁBIO
PEGORARO, passam a pertencer á sócia ingressante
PROGRESSO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - EIRELI,
já qualificada, dando-se plena, geral e irrevogável quitação
definitiva da transferência no ato de assinatura do presente
instrumento; e,
b) As 560.000 (quinhentas e sessenta mil) cotas de capital 7social, no valor total de R$ 560.000,00 (quinhentos e
sessenta mil reais), que pertenciam ao sócio MARCOS
PEGORARO, passam a pertencer A sócia ingressante MP
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS - EIRELI, já qualificada,[\
dando-se plena, geral e irrevogável quitação definitiva da
transferência no ato de assinatura do presente instrumento.

FAVOR NÃO UTILIZAR - ESPAÇO DE USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO PAFtANA -3UCEPAR

-111011r 1111,411111
JUNTA COMERCIAL
DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO NM 29/03/2019 17:07 SOB N° 20187313660.
PROTOCOLO: 187313660 DE 03/01/2019. CóDIGO DE mancAglo:
11901444530. MIRE: 41205968043.
SETE LocA0Es LTDA
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO-GERAL
CURITIBA, 29/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito I comprovagio de sua autenticidada nos respectivos portais.
Informando acue respectivos c6iigos de verificao&o
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SETE LOCAÇÕES LTDA
CNPJ/IVIF N° 08.930.116/0001-31
NIRE N° 41205968043
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

Cláusula Quarta - Da retirada dos sócios: Por este ato e instrumento os
s6cios FÁBIO PEGORARO e MARCOS PEGORARO retiram-se da sociedade,
dando plena, geral e irretratável quitação definitiva quanto a integralização de
suas respectivas cotas no capital social das sócias ingressantes, bem como
quanto as suas funções de administradores, não tendo nada a reclamar, a
qualquer tempo, para si ou para seus herdeiros e sucessores.
Cláusula Quinta - Do capital social: Em virtude das alterações procedidas, o
capital social no valor total de R$ 1.120.000,00 (um milhão e cento e vinte mil
reais), totalmente subscrito e integralizado, fica assim distribuído entre os
sticios:

sÓcio
PROGRESSO PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS - EIRELI
MP PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS EIRELI
TOTAL:

COTAS

VALOR

%

560.000

R$ 560.000,00

50%

560.000

R$ 560.000,00

50%

1.120.000

R$ 1.120.000,00

100%

Cláusula Sexta - Da alteração da administração: Os sócios,
unanimidade, nos termos do art. 1.061 do Código Civil, designam como

I/ V

administradores não sócios FÁBIO PEGORARO e MARCOS PEGORARO, já
qualificados no preâmbulo, respectivamente administradores das sócias
PROGRESSO

PARTICIPAÇÕES

SOCIETÁRIAS

EIRELI

e

MP

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - EIRELI.
Parágrafo Primeiro: A sociedade será administrada pelos administradores não

.-/•

sócios FÁBIO PEGORARO e MARCOS PEGORARO, INDIVIDUALMENTE,
FAVOR NÃO UTILIZAR - ESPAÇO DE USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ -JUCEPAR

11111111111.4.111.11.
JUNTA COW:ERG:Al
DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/03/2019 17:07 SOB N• 20187313660.
PROTOCOLO: 187313660 DE 03/01/2019. CÓDIGO DE VIRIF/CAÇAO:
11901444530. DIRE: 41205968043.
SETE LOCAÇÕES LTDA
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO-GERAL
CURITIBA, 29/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impress:), fica sujeito i comprovação de sua autenticidade nos respectivos
portais.
Informando seus respectivos cfidigos de verificação
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SETE LOCAÇÕES LIDA
CNRI/MF N°08.930.116/0001-31
NIRE N° 41205968043
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
com poderes e atribuições de administradores, autorizado o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social
ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros,
bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização
expressa de todos os sócios.
Parágrafo Segundo: Em todas as operações de oneração ou alienação de bens
imóveis da sociedade, seja na condição de bem constante do ativo imobilizado
ou de conta de estoque, serão necessárias as assinaturas de sócios detentores
de no mínimo 2/3(dois terços) do capital social.
Parágrafo Terceiro: 0(s) administrador(es) não sócios poderá(ão) constituir
procurador com poderes específicos, cuja procuração terá prazo de validade
determinado de 01 (um) ano, quando achar(em) necessário. É facultado a
qualquer dos sócios, administradores ou não, revogar referida procuração a
qualquer tempo, independente da anuência dos outros sócios.
Parágrafo Os administradores não sócios declaram, sob as penas da lei, que
não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial,
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela,
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou
por crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública
ou a propriedade.

FAVOR NÃO UTILIZAR - ESPAÇO DE USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ -3UCEPAR

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 29/03/2019 17:07 SOB N° 20187313660.
PROTOCOLO: 187313660 DE 03/01/2019. CÓDIGO DE VERIF/CACiO:
11901444530. MIRE: 41205968043.
SETE LocAgSEs LTDA
I JUNTA COMERCIAL!
I
DO PARANÁ
I

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO-GERAL
CURITIBA, 29/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovaolo de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos cddigos de verificagRo

SETE LOCAÇÕES LTDA
CNPJ/MF N°08.930.116/0001-31
NIRE N°41205968043
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SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
Cláusula Sétima: Por este ato e instrumento fica criada uma filial da sociedade
na Rodovia Br 101, N°8501, Galpao 01, Bloco B, Fundos, Sala B, Km 121, São
Vicente, Itajai/SC, CEP: 88312-500.
Parágrafo único:0 objeto da filial será igual ao da matriz.
Cláusula Oitava: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que
não colidirem com as disposições do presente instrumento.
Cláusula Nona - Da consolidação: Em vista das modificações ora ajustadas e
em consonância com o que determina o artigo 2.031, da lei n° 10.406/2002,
resolve-se, por esse instrumento, atualizar e CONSOLIDAR o contrato social,
tornando sem efeito, a partir desta, as cláusulas e condições contidas no
contrato primitivo e demais alterações, passando a ter a seguinte redação:
SETE LOCAÇÕES LTDA
CNPJ/MF N° 08.930.116/0001-31 — NIRE N° 41205968043
CONSOLIDAÇÃO
PROGRESSO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI,
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF
sob n°31.627.679/0001-77, com sede e foro na cidade de
Londrina, Estado do Paraná, na Rua Senador Souza
Naves, n° 771, sala 02, Centro, CEP 86010-160,
registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE n°
41600771613, em sessão do dia 27/09/2018, neste ato
representada pelo seu titular, o Sr. FÁBIO PEGORARO,
brasileiro, casado sob regime de separação de bens,
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SETE LOCAÇÕES LTDA
CNPJ/MF N° 08.930.116/0001-31
NIRE N°41205968043
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
empresário,

residente e domiciliado na cidade de

Londrina, Estado do Paraná, na Rua Nelson Vicentini, n°
35, Condomínio Royal Golf Residence, CEP 86.055-480,
portador da Carteira de Identidade Civil RG n° 1.433.3428, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob o n°
439.015.229-72; e, MP PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no
CNPJ/MF sob n° 31.390.433/0001-24, com sede e foro na
cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Rua Senador
Souza Naves, n° 771, sala 02, Centro, CEP 86010-160,
registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE n°
41600758552, em sessão do dia 31/08/2018, neste ato
representada pelo seu titular, o Sr. MARCOS
PEGORARO, brasileiro, divorciado, empresário, residente
e domiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do
Paraná, na Rua Nelson Vicentini, n° 157, Condomínio
Royal Golf Residence, CEP 86055-480, portador da
Carteira de identidade Civil RG n° 1.433.343-6, expedida
pela SSP/PR, inscrito no CPF sob o n° 365.727.649-15;
Calicos sOcios componentes da sociedade empresária
limitada denominada "SETE LOCAÇÕES LTDA", com
sede na cidade de Londrina, Estado do Paraná, na
Rodovia Carlos João Strass, 585, Box 9-A, Pq Industrial
Alicante, CEP: 86.087-350, com seu contrato social
arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE n°
41205968043, por despacho em sessão de 30/06/2011,
3UCEPAR
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SETE LOCAÇÕES LTDA
CNPJ/MF N° 08.930.116/0001-31
NIRE N°41205968043
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.930.116/0001-31,
RESOLVEM, de comum acordo por este instrumento
particular, consolidar

seu contrato social primitivo,

conforme as cláusulas e condições seguintes:
Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial de "SETE

LOCAÇÕES LTDA".
Clausula Segunda: A sociedade tem sede e domicilio na cidade de Londrina,
Estado do Paraná, na Rodovia Carlos João Strass, 585, Box 9-A, Pq Industrial
Alicante, CEP: 86.087-350.
Parágrafo primeiro: A sociedade poderá abrir e fechar filiais, agências ou
sucursais em qualquer parte do pais ou exterior, mediante alteração contratual
assinada por todos os sócios.
Parágrafo segundo: a sociedade possui filial estabelecida na cidade de
Londrina, Estado do Paraná, na Avenida Nassin Jabur, n° 1055, Conjunto 02,
Sala 02, Vila Marizia, CEP 86079-050, devidamente registrada na Junta
Comercial do Paraná sob o número 41901278801, em sessão no dia 23 de
maio de 2012, inscrita no CNPJ/MF sob n° 08.930.116/0002-12, 6 qual foi
destacado o capital de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com inicio das atividades
em 16 de abril de 2012, possuindo o mesmo ramo de atividade da Matriz.
Parágrafo terceiro: A sociedade possui filial em fase de criação na cidade de
Itajal, Estado de Santa Catarina, localizada na Rodovia Br 101, N° 8501,
FAVOR WO UTILIZAR - ESPAÇO DE USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO PARANA - JUCEPAR
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SETE LOCAÇÕES LTDA
CNI3J/MF N° 08.930.116/0001-31
NIRE N° 41205968043
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

Galpao 01, Bloco B, Fundos, Sala B, Km 121, São Vicente, ItajaUSC, CEP:
88312-500, possuindo o mesmo ramo de atividade da Matriz.
Cláusula Terceira: A sociedade tem por objeto social o ramo de locação de
automóveis, locação de geradores, plataformas, empilhadeiras, transpaleteiras,
equipamentos industriais, agrícolas, e veículos automotores; prestação de
serviço de operador e motorista de bens locados, manutenção e reparação de
equipamentos e veículos automotores; compra e venda de máquinas e
equipamentos, partes e peças.
Parágrafo único: Os códigos da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas — CNAE correspondentes ao objeto descrito no caput desta
clausula são: CNAE 77.11-0-00; CNAE 45.20-0-01; CNAE 46.61-3-00; CNAE
46.63-0-00; CNAE 46.69-9-99; e, CNAE 77.31-4-00.
Cláusula Quarta: 0 prazo de duração da sociedade é por tempo
indeterminado, e o inicio de suas atividades se deu em 01 de julho de 2007.
Cláusula Quinta: 0 capital social inteiramente integralizado e subscrito em
moeda corrente nacional no valor total de R$ 1.120.000,00(um milhão, cento e
vinte mil reais), dividido em 1.120.000 (um milhão, cento e vinte mil) cotas no
valor de R$ 1,00(um real) cada, fica assim distribuído entre os sócios:
Said
PROGRESSO PARTICIPAÇÕES
SOCIETARIAS - EIRELI

COTAS

VALOR

°A

560.000

R$ 560.000,00

50%
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SETE LOCAÇÕES LTDA
CNPJ/MF N°08.930.116/0001-31
NIRE N°41205968043
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
MP PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS - EIRELI

560.000

R$ 560,000,00

50%

TOTAL:

1.120.000

R$ 1.120.000,00

100%

Cláusula Sexta: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser
cedidas ou transferidas a terceiros sem consentimento do outro sócio, a quem
fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para
aquisição se postas A venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a
alteração contratual pertinente.
Cláusula Sétima: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital
social.
Cláusula Oitava: A administração da sociedade poderá ser exercida por
administrador(es) não pertencente ao quadro societário e a aprovação de sua
designação obedecerá ao disposto no art. 1.061 do Código Civil.
Cláusula Nona: Os sócios, por unanimidade, nos termos do art. 1.061 do
Código Civil, designam como administradores não sócios FABIO PEGORARO
e MARCOS PEGORARO, já qualificados no preâmbulo, respectivamente
administradores das sócias PROGRESSO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI e MP PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS - EIRELI.
Parágrafo Primeiro: A sociedade será administrada pelos administradores não
sócios FÁBIO PEGORARO e MARCOS PEGORARO, INDIVIDUALMENTE,
com poderes e atribuições de administradores, autorizado o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social
FAVOR NÃO UTILIZAR- ESPAÇO DE USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ -3UCEPAR
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SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros,
bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização
expressa de todos os sócios.
Parágrafo Segundo: Em todas as operações de oneração ou alienação de bens
imóveis da sociedade, seja na condição de bem constante do ativo imobilizado
ou de conta de estoque, serão necessárias as assinaturas de sócios detentores
de no minimo 2/3 (dois terços) do capital social.
Parágrafo Terceiro: 0(s) administrador(es) não sócios poderá(ão) constituir
procurador com poderes específicos, cuja procuração terá prazo de validade
determinado de 01 (um) ano, quando achar(em) necessário. É facultado a
qualquer dos sócios, administradores ou não, revogar referida procuração a
qualquer tempo, independente da anuência dos outros sócios.
Parágrafo Quarto: Os administradores não sócios declaram, sob as penas da
lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; ou por crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública ou a propriedade.
Cláusula Décima: Os sócios poderão de comum, fixar uma retirada mensal, a
titulo de pró-labore, em valor a ser fixado e cada mês de janeiro de cada novo
FAVOR NAO UTILIZAR - ESPAÇO DE USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO PARANA -JUCEPAR
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SETE LOCAÇÕES LIDA
CNPJ/MF N° 08.930.116/0001-31
NIRE N° 41205968043
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
ano e vigente por todo o exercício, observadas as disposições

regulamentares

pertinentes.
Cláusula Décima Primeira: Ao termino de cada exercício social, em
31 de
dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua
administração, procedendo A elaboração do inventário, balanço patrimonial e
do balanço de resultado econômico; a participação dos lucros e perdas pode
ser feita de forma desigual ente os sócios conforme art. 1007 do Código Civil
de 2002.
Cláusula Décima Segunda: Nos quatro meses seguintes ao término do
exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão
administradores quando for o caso.
Parágrafo único: Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a assembleia,
o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico e exercício devem
ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição
do(s) sócios que não exerçam a administração.
Cláusula Décima Terceira: Os lucros ou prejuízos apurados no encerramento
do exercício, conforme disposto na cláusula anterior, serão distribuídos ou
suportados pelos sócios, de forma desigual entre os sócios conforme art. 1007
do Código de Civil de 2002.
Cláusula Decima Quarta: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o
incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios
FAVOR 100 UTILIZAR

O
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SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
remanescentes, o valor de seus haveres sera apurado e liquidado com base na
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado e pagos em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas,
vencendo-se a primeira após 120 (cento e vinte) dias da data do balanço
especial.
Parágrafo único: Fica facultado, mediante consenso entre os sócios e os
herdeiros, outras condições de pagamento, desde que não afetam a situação
econômica da sociedade.
Cláusula Décima Quinta: No caso se um dos sócios desejar retirar-se da
sociedade devera notificar outro por escrito, com antecedência minima de 60
(sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na mesma forma que
estabelece a cláusula anterior deste instrumento.
Cláusula Décima Sexta: Por decisão dos sócios que representam a maioria
do capital social, poderá haver exclusão por justa causa, nos termos do art.
1085 do Código Civil, de sócio que, pela prática de ato inegável gravidade,
coloque em risco a continuidade da empresa.
Cláusula Decima Sétima: A sociedade reger-se-6 supletivamente, nas
dúvidas ou omissões deste contrato, pelas normas sociedade anônima.
Cláusula Decima Oitava: Fica eleito o foro da cidade de Londrina, Estado do
Parana, para exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes
deste contrato.
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E, por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente
instrumento.
14 de dezembro de 2018.

PROGRESSO PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS - EIRELI
Fábio Pegoraro
cia i.ressante

MP PARTiCIPAÇÕE SOCIETARIAS
- EIRELI Marc Pegpraro
/ Sócia ingressar
/7

•

FÁBIO PEGORARO
Sócio retirante

FABIO PEGORARO

MARCOS PEG RARO

Administrador não sócio

Administrador São sócio

Visto do advogado:
I 7).
CA 1

•

r..„)
•-•

•

Bárbara Luiza Campana Romão
OAB/PR 82.299
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TRADIÇÃO A SERVIÇO DO FUTURO

A
Codel —Instituto de Desenvolvimento de Londrina
Prezados Senhores,
As

Holdings

Progresso

Participações

Societárias

(CNPJ:

31.627.679/0001-77) e MP Participações Societárias (CNPJ: 31.390.433/000124) controladoras das empresas Leão Diesel Ltda(CNPJ: 78.592.532/0001-42),
Leão Energia Industria de Geradores Ltda (CNPJ: 10.837.578/0001-50) e Sete
locações Ltda (CNPJ: 08.930.116/0001-31), por meio de seu representante
legal, vem por meio dessa carta requerer a doação de Area conforme o incentivo
da Lei n°. 5.669/93, para a implantação de nova sede.
0 grupo foi fundado na cidade de Londrina em 1961, têm muito orgulho
de ser uma empresa Londrinense que esteve desde o inicio investindo em
negócios na cidade. Hoje está instalada em uma Area de 5.000 m2 em dois
endereços que atingiram a sua capacidade máxima utilização o que impossibilita
expansão.
Atua no ramo de pegas para motores a diesel, venda de motores e
fabricação e locação de grupo geradores de energia a diesel, biogás e gás
natural.
0 grupo Ledo A administrado pelos sócios e irmãos Fabio e Marcos
Pegoraro.

Londrina,31 de Agosto de 2020.

Fabio Pegoraro

Lebo Diesel Ltda - CN PO:78.592.532/0001-52
Av. Brasília,4399,3d. Progresso - Londrina/PR. CEP 86.079-000 %,(43)3294-6400

LEAC ENERGIA IND DE GERADORES LTDA

CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS

m2s
FILIAL

CEP

I

EPP/MICRO

86079-000

10.21.578/0001-5(
10/2020
LEAD ENERGIA IND DE GERADORES LIDA
Total Empregados
no 1' Dia Útil
do Mês

1
1

INFORMADO

ATIVIDADE
ECON. IBGE

Não

1

TOTAL MOVTO
DESTA FOLHA

1

2710-4/01

ADMISSÕES NO AS INFORMADO

33

1' Emprego

TRANSFERÊNCIAS
ENTRADAS

Reemprego

O

:Sem jus. causa +por jus. causa +a pedido + aposent. + Morte + Transf. + Térm. de Cont.+ Acordo = TOTAL

O

PIS-PASEP SEXO
RAÇA/COR GRAU INSTRUÇÃO
:ART. DE TRABALHO SÉRIE UF
NASCTO
REMUNERAÇÃO
128.39643.50-4
M
Não InformadE Superior Com.
1135945 0010 PR 10/06/1982
2.000,00

5

O

5

.DESLIGAMENTOS NO MÊS INFORMADO

O

TOTAL

O

C.B.O.
HR.SEM.
313105
44,00

NOME COMPLETO
ADMISSÃO
DEMISSÃO
CLEBERSON BISPO DA SIL
26/10/202C

132.21084.50-0
F
Não InformadE Superior Com.
55381 00053 PR 20/06/1977
1.800,60

411010 ANGELICA MIDORI KAWABA
44,00 05/10/2021

161.43122.92-0
M
Não informada Superior Com.
1553012 0020 PR 18/07/1991
2.000,00

354135 DENISSON AUGUSTO GOBAN
44,00 05/10/2021

200.632-0.09-3
483818

M
Não InformadE Ens.Médio Comp.
002 PR 21/09/199:
1.872,00

313130 LUIZ HENRIQUE ROSS PAL
44,00 05/08/201 16/10/2020

Não InformadE Superior Inc.
203.25117.94-7
M
024956 003-9 SP 10/08/1995
2.600,00

414210 HENRIQUE SILVEIRA DE A
44,00 22/08/201 31/10/2020

206.55008.52-1
11
Parda
3034436 0030 PR 27/06/1993

Ens.Médio Comp.
1.800,00

313105 MAIKE LINCOLN TRINDADE
44,00 13/10/2021

209.91599.56-4
M
Não InformadE Ens.Médio Comp.
3471056 0040 PR 28/11/199E
1.800,00

313105 CARLOS HENRIQUE BALBIN
44,00 19/10/2021

1Total Empregados I
i
Ultimo Dia
I
do Mês

36

DATA EXAME LABORATÓRIO
CODIGO EXAME CEM MEDICO

LEAD DIESEL LTDA

CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS

m2s
FILIAL

CEP

EPP/MICRO

ATIVIDADE
ECON. IBGE

INFORMADO

-8.592.532/0001-5;
LEDO DIESEL LIDA

10/2020

Total Empregados
no 1' Dia OW
do Mês

Não

86079-000

TOTAL MOVTO
DESTA FOLHA

4530-7/01

2

ADMISSÕES NO As INFORMADO
1° Emprego

TRANSFERENCIAS
ENTRADAS

Reemprego

19

TOTAL

1

0

1

'3ESLIGA4ENTO5 NO MÊS INFORMADO
I
Sem jus. causa +por jus. causa +a pedido + aposent. + Morte + Transf. + Term. de Cont.+ Acordo = TOTAL

1

I

O

O

o

PIS-PASEP SEXO
RAÇA/COR GRAU INSTRUÇÃO
NASCTO
REMUNERAÇÃO
7ART. DE TRABALHO SÉRIE UF
162.5503.91-5
M
Não Informada Ens.Médio Comp.
1.550,00
527258- 0040 PR 12/02/199S
209.92107.'8-9
11
Não Informada Ens.Médio Comp.
1.423,45
2642883 0040 PR 13/05/1996

0

O

C.B.O.
HR.SEM.
414105
44,00

O

NOME COMPLETO
DEMISSÃO
ADMISSÃO
IGON ANTONIO DE SOUZA
13/10/202C

414105 GABRIEL TENORIO DE OLI
44,00 14/012020 08/10/2020

1

Total Empregados !
Ultimo Dia
I
do As

19

DATA EXAME LABORATÓRIO
CODIGO EXAME CRN MEDICO

CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS

LEAO DIESEL LTDA - FL LONDRINA

Total Empregados

I

86079-000

10/2020
- B.592.532/0012-0
LEAD DIESEL LTDA - FL LONDRINA

ATIVIDADE
ECON. IBGE

EPP/MICRO

CEP

MÊS
INFORMADO

FILIAL

Não

I

TOTAL MOVTO
DESTA FOLHA

7739-0/99

11

ADMISSÕES NO PIES INFORMADO

no 1° Dia Útil
do Mês

10 Emprego

TRANSFERÊNCIAS
ENTRADAS

Reemprego

TOTAL

1

36

DESLIGAMENTOS NO MÊS INFORMADO
1 Sem jus. causa +por jus. causa +a pedido + aposent. + Morte + Transf. + Term. de Cont.+ Acordo = TOTAL

43

O

RAÇA/COR GRAU INSTRUÇÃO
NASCTO
REMUNERAÇÃO
Superior
Com.
M
Branca
124.03603.65-3
4.428,32
00312920 00020 SC 15/11/1975
PIS-PASEP SEXO

:ART. DE TRABALHO SERIE UF

Não InformadE Ens.Médio Comp.
128.69158.28-0
M
1.550,00
0908751 0050 PR 1-/02/2001
F
Branca
130.65598.50-6
9401190 0010 PR 24/02/1991

Ens.Médio Comp.

13C.65598.50-6
F
Branca
9401190 0010 PR 24/02/1991

Ens.Médio Comp.

1.626,87

1.626,87

C.B.O.
HR.SEM.
354135
44,00

NOME COMPLETO
ADMISSÃO
DEMISSÃO
CICERO RICARDO PULCINA

01/10/202C

414105 EDUARDO CARDOSO DE OLI
44,00 05/10/2021
354125 GESSICA PAIXAO TISSEU
44,00 13/10/2021
354125 GESSICA PAIXAO TISSEU
44,00 13/10/2021 26/10/2020

Não InformadE Superior Com.
131.50192.50-0
14
1.600,00
4340232 0020 PR 09/06/1991

411010 MURILO CHURH LAGO
44,00 26/10/2021

Não InformadE Superior Inc.
132.16512.51-6
H
1.800,00
-907728 0030 PR 07/08/199]

354125 PEDRO HENRIQUE MARTINS
44,00 13/10/2021
414105 LUCAS OLIVEIRA SILVA
44,00 05/10/2021

135.53856.14-8
H
Branca
6341939 0040 PR 01/03/199'

Ens.Médio Comp.

203.158-5.55-5
0987414

Ens.Médio Comp.
2.000,00

354205 DANNY HELLEN AGUIAR DA
44,00 01/10/2021

204.05-22.71-5
F
Não InformadE Superior Com.
1.700,00
-917495 0030 PR 15/06/1993

25311C HILLIANE LAUIZE PEDRAC
44,00 05/10/2021

204.675-8.52-9
M
Não InformadE Superior Com.
1.626,87
5-01492 0030 PR 20/04/1995

354125 WELLINGTON LUIZ DE SOU
44,0C 13/10/202C

206.55031.31-0
H
Branca
6758010 0030 PR 15/01/1995

414105 ALAN SERGIO GODINHO LA
44,00 06/01/2021 07/10/2020

F

Branca

003 PR 23/08/1993

ITotal Empregados I
Último Dia
i
I
do Mês

1.550,00

Superior Inc.
1.423,25

DATA EXAME LABORATÓRIO
CODIGO EXAME CRM MEDICO

SEGMED
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MEDICINA DO
TRABALHO
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LTCAT PCMSO

JANEIRO 2020/2021

LEAO DIESEL LTDA

Segmed

Segurança e Medicina do Trabalho

Rua Andirá, 154 - tel (43)3323-7772
Londrina Parana - CEP: 86020-520
segmed.smt grnaii.com

DICAS IMPORTANTES:
LEIA ATENTAMENTE TODAS AS PAGINAS DESTES DOCUMENTOS.
VERIFIQUE SE FALTA ALGUMA ATIVIDADE QUE 0 COLABORADOR
EXECUTA E NÃO ESTA MENCIONADA NA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES.
PPRA - ATENÇÃO NAS PAGINAS:

(

A EMPRESA DEVERA ADOTAR E MANTER UM REGISTRO DE DADOS
TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DO DESENVOLVIMENTO DO PPRA, DE
ACORDO COM A NR 9 ITEM 9.3.8.
Independente da ocorrência de alterações ou da implantação de medidas que
interfiram ou controlem a exposição dos trabalhadores aos agentes ambientais. devera haver o
monitoramento periódico dessa exposição. Os estudos, as recomendações e as orientações das
prioridades de execução das medidas de controle são de responsabilidade da empresa.
0 planejamento, metodologia, implantação e documentação das medidas de
controle são de responsabilidade das lideranças das Areas ou da empresa, que deverá
elaborar e executar Plano de Ação Gerencial do PPRA. (Multa MTE: de R$1.799.39 a
R$5.244,95). Verificar os meios de divulgação dos dados que aponta o PPRA e registrar o
que está sendo realizado.(Multa MTE: de R$1.201,37 a R$3.494,50).
Qualquer

alteração no processo de trabalho, estrutura fisica e funções. deverão

ser comunicadas a SEGMED para serem realizados os devidos adendos.
Avaliações quantitativas para complementar a avaliação do ambiente devem ser
planejadas e custeadas pelo empregador com o objetivo de monitorar o ambiente de trabalho.
além de dar subsidio técnico para a caracterização de insalubridade.

LIP / LTCAT ATENÇÃO NAS PAGINAS:

\I

Observe com atenção quem tem direito a insalubridade e a periculosidade. Observe se
são necessários EPI s para neutralizar o adicional. Também verifique que pode ter insalubridade;
penculosidade e não ter aposentadoria especial ou vice versa. Ver todos as conclusões.

PCMSO - ATENÇÃO NAS PAGINAS:
A EMPRESA DEVERA SEGUIR A PERIODICIDADE E OS EXAMES CONTIDOS
NO PCMSO.
Fazer a programação dos exames ocupacionais para que o mesmo esteja conforme a
solicitação prevista no

PCMSO Além disso, deverão ser realizados todos os exames

complementares solicitados (Multa MTE: de RS1.799,39 a R$5.244,95).

SEGMED
SEGURANÇA E
MEDICINA DO
TRABALHO

PPRA

PROGRAMA DE PREVENÇA0 DE
RISCOS AMBIENTAIS
JANEIRO 2020/2021

LEA° DIESEL LTDA

Segmed - Segurança e Medicina do Trabalho

Rua Andira, 154 - tel (43)3323-7772
Londrina - Parana - CEP: 86020-520
segtned.smt@gmail.com
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PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
IDENTIFICACAO DA EMPRESA
Razão Social: Leão Diesel Ltda
CNN N°: 78.592.532/0001-52
CNAE 45.30-7-01
Atividade Principal: Comercio por atacado de peças e acessórios novos para veiculos automotores
Grupo. 29.50-6-00 - Recondicionamento e recuperação de motores para veiculos automotores
Grau de Risco 02
Endereço Completo. Av. Brasilia 4399, CEP: 86079-000 — Londrina
Telefone:(43) 3294-6472
Horário de Funcionamento da Empresa: 08:00 is 18:00 horas
Jornada Diana: 8 horas.

R

Data do levantamento de campo: 24/01/2020
Responsável pela Inspeção: Rafaela G Guergoleto Americhi — Técnica em Segurança do Trabalho
Nome do Informante da empresa: Maria Gorette — responsável pelo RH
Número de funcionários total: 27
Empregados Afastados: 00
Empregados Readaptados:00

ESTRUTURA DO PPRA
O PPRA contem os aspectos estruturais do programa, tais como: antecipação, reconhecimento,
avaliação, monitoramento e controle dos riscos ambientas existentes no ambiente de trabalho.
A amplitude e a complexidade do PPRA dependerá da identificação dos riscos ambientais
encontrados na fase da antecipação ou do reconhecimento. Caso não sejam identificados riscos
ambientais. o PPRA se resumirá a fase de antecipação dos riscos, registro e divulgação das dados
encontrados.
9.1.2.1 — Quando não forem identificados riscos ambientais nas fases de antecipagão
. Nota NR-9,
ou reconhecimento, descritas no item 9.3.2 e 9.3.3, o PPRA poderá resumir-se as stapes previstas nas
alineas -a - (antecipação e reconhecimento dos riscos) e "f" (registro e divulgação dos dados) do sub-

1. ANTECIPAÇÃO
A antecipação de riscos ambientais consiste na análise realizada na concepção de novos
projetos e no estudo prévio de modificações dos métodos ou processos de trabalho. reformas e
ampliações de instalações, novos produtos/subprodutos, novas substâncias, ou quaisquer alterações
que modifiquem a rotina existente, no sentido de identificar os possíveis riscos que irão ocorrer em
função dessas alterações e adotar as medidas necessaries para eliminar, reduzir ou neutralizar a
exposição dos trabalhadores.
O empregador deverá informar ao setor responsável pelos dados de Segurança e Saúde
Ocupacional toda vez que for verificada a possibilidade de impla:-tação de novas instalações, máquinas
e eui,i)amento, métodos ou processos de trabalho, ou de modificação dos já existentes, de forma que
infenciem na exposição dos trabalhadores, para que seja efetuada a antecipação dos riscos
amoientais.

Segmed

e Medicine do Trabaiho

PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS

RECONHECIMENTO
Esta etapa envolve a identificação qualitativa e a explicitação. dos riscos existentes nos
ambientes de trabalho. As informações necessarias nesta etapa são:
a) A determinação e localização das possiveis fontes geradoras, trajetórias e meios de
propagação caracterização das atividades e do tipo de exposição, identificação das funções
e determinação do número de trabalhadores expostos ao risco.
b) A obtenção de dados existentes na empresa. indicativos de possível comprometimento da
saude decorrentes do trabalho. possíveis danos à saúde relacionados aos riscos
identificados disponíveis na literatura técnica
c) A descrição das medidas de controle já existentes na empresa e das possiveis alterações
para aumentar a sua eficiência na redução ou eliminação dos riscos ambientais.
d' Informações obtidas nos seguintes documentos: Mapas de Riscos Ambientais.
Levantamentos de Riscos nos Postos de Trabalho e Análise Preliminar de Riscos - APR
Nota Em se tratando de agentes quimicos, deverá ser informado o nome da substancia ativa.
não sendo aceitas citações de nomes comerciais. Informar a concentração. intensidade e
tempo de exposição conforme o caso aos agentes nocivos.
2. AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS E DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES
Avaliação dos riscos ambientais consiste na análise das caracteristicas dos agentes
ambientais e do tempo de exposição a estes agentes, para estimar o potencial de danos a saúde dos
trabalhadores nos moldes previstos na Portaria Nr 546. de 11 de Margo de 2010 nos locais onde
identificados riscos no ambiente de trabalho. os requisitos do item 9.3.3 da NR-9
Para efeito da Norma Regulamentadora N° 9 -Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais PPRA)- são considerados riscos ambientais os agentes físicos. químicos e biologicos
existentes nos ambientes de trabalho que. em função de sua natureza concentração ou intensidade
tempo de exposição. são capazes de causar danos a integridade física e a saúde do trabalhador.
Sao utilizados métodos de avaliação qualitativa e quantitativa para dimensionar a
concentração ou intensidade dos agentes ambientais nos locais de trabalho e a exposição dos
trabalhadores a esses agentes.
A AVALIAÇÃO QUALITATIVA de agentes ambientais sera realizada para dimensionar a exposição dos
trabalhadores, nas seguintes situações.
a) Exposição aos agentes ambientais com o perfil de exposição identificado na etapa de
reconhecimento que não requeiram avaliação quantitativa;
b) Exposição aos agentes fisicos pressões anormais. frio, radiações não ionizantes, infra-som e
ultra-som,
c) Exposição aos agentes quimicos nas formas solida ou liquida que não sofram processo de
desintegração mecânica. mudança de estado físico, combustão. reação quimica.
gerar
decomposição, movimentação, difusão ou aquecimento. que possam
aerodispersoides, gases ou vapores,
d) Exposição aos agentes químicos na forma de aerodispersóides. gases ou vapores, quando
não existir metodologia de coleta ou análise para tal,
e) Exposição aos agentes biológicos
A AVALIAÇÃO QUANTITATIVA de agentes ambientais sera realizada para dimensionar a exposição
dos trabalhadores nas seguintes situações,
a) Exposição aos agentes fisicos ruído. calor e vibrações localizadas e de corpo inteiro com o
perfil de exposição identificado na etapa de reconhecimento que requeira avaliação
quantitativa:
b) Exposição aos agentes químicos em forma de aerodispersoides. gases ou vapores, quando
existir metodologia de coleta ou analise par a tal e com o perfil de exposição identificado na
etapa de reconhecimento que requeira avaliação quantitativa.
Segmed - Segurança e Medicina do Trabalho
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As metodologias utilizadas para avaliação de ruído e de calor, e para coleta e análise de
gases, vapores, poeiras, fumos, névoas e neblinas, obedecerá as Normas de Higiene Ocupacional
(NHO) da FUNDACENTRO e aos métodos da National Institute of Occupational Safety and Health
iNIOSH). quando aplicáveis.
Com os resultados obtidos nas avaliações quantitativas de ruido e agentes quimicos serão
calculadas as médias geométricas da intensidade ou concentração dos agentes ambientais para
comparação com os limites de tolerância da NR 15 ou. na falta destes. com os limites de exposição
(TLVO)da American Conference of Industrial Hygienists (ACGIH) vigentes, quando existentes
Com os resultados obtidos nas avaliações quantitativas de calor e vibrações serão
calculados os valores de IBUTG médio e aceleração equivalente para comparação com os limites de
tolerancia da NR 15 e ISO 2631:1997 e 5419:2001, respectivamente.
A metodologia para a classificação dos riscos utilizada baseia-se no padrão OHSAS
18001,2007 Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho. Esta ferramenta de Gestão
auxilia ria avaliação global da Saúde e Segurança do Ambiente de Trabalho e facilita o desenvolvimento
de um piano de ação focado em saúde e segurança.
Tabela I Metodologia de Classificação de Exposição aos Riscos

DESCRIÇÃO

CONOTAÇÃO LSIGNIFICADO

Exposição maior do que 60% do total da jornada de trabalho
Exposição entre 6% e 60% do total da jornada de trabalho
Exposição manor do que 6% do total da jornada de trabalho

CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE RISCO
Para efeito deste trabalho. adotamos as seguintes definições para os graus de riscos, que
podem ser classificados em cinco níveis conforme a sua categoria
Tabela II. Classificação de Exposição aos Riscos
GRAU CATEGORIA
Insignificante

O

Baixo
i
---t.

Moderado
Alto ou Sério
Muito Alto ou
Critico

SIGNIFICADO
,
Fatores do ambiente ou elementos materials que não constituem nenhum incomodo I
e nem risco para a saúde ou integridade fisica
Fatores do ambiente ou elementos materials que constituem um incomodo sem ser
uma fonte de risco para a saúde ou integridade fisica.
Fatores do ambiente ou elementos materiais que constituem um incômodo podendo I
i
ser de baixo risco para a saúde ou integridade fisica.
ii
Fatores do ambiente ou elementos materials que constituem um rim) para a saúde e 1
integridade fisica dc trabalhador, cujos valores ou importâncias estão notavelmente 1
próximos dos limites regulamentares
Fatores do ambiente ou elementos materials que constituem um risco para a saúde e I
integridade fisica do trabalhador, com uma probabilidade de acidente ou doença,
elevada

PRIORIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS PARA 0 PPRA
A priorização de avaliações quantitativas para os contaminantes atmosféricos e agentes
físicos do ponto de vista do Programa de Prevenção de Risco Ambientais podem ser definidas
conforme a tabela abaixo. partindo-se sempre do nível do Grau de Risco identificado para a definição
da prioridade das avaliações quantitativas a serem realizadas
Segmed - Segurança e Medic,na ,o Trabathc
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Tabela 111: Priorização das avaliações quantitativas
DESCRIÇÃO
GRAU I PRIORIDADE
Não 6 necessária a realização de avaliações quantitativas das exposições
Baixa
A avaliação quantitativa pode ser necessária, porem não é prioritária. Sera
prioritária somente se for necessário para verificar a eficácia das medidas de
Média
Lcontrole e demonstrar que os nscos estão controlados
4
Avaliação quantitativa prioritária para estimar as exposições e verificar a
Alta
necessidade ou não de melhorar ou implantar medidas de controle
Avaliação quantitatva não é priontária, não é necessária a realização de
avaliações quantitativas para se demonstrar a exposição excessiva e
Baixa
I necessidade de in:plantar ou melhorar as medidas de controle
A avaliação quantitativa somente sera prioritária para o grau de risco 4 quando for
relevante para planejamento das medidas de controle a serem adotadas ou para
Alta
l registro da exposição
•
IPOS DE AGENTES.
AGENTES FISICOS: São as diversas formas de energia a que possam estar expostos os
trabalhadores. Devem ser considerados durante as avaliações, os agentes fisicos que se apresentam
Extremas:
nas seguintes formas de energia: Ruido.. Vibração: Pressões Anormais: Temperaturas
Radiações lonizantes: Racliação Não lonizantes: Infrasom e Ultrasom.
AGENTES QUiMICOS. São substâncias, compostas au produtos que possam penetrar no
organismo pela via respiratoria: ou pela natureza da atividade de exposição possam ter contato através
Névoas:
da pele ou serem absorvidos pelo organismo por ingestão, conforme abaixo: Poeiras; Fumos.
razão
da
Neblina. Gases e Vapores. Para fins de reconhecimento como atividade especial. em
exposição a agentes quimicos, considerado o RPS vigente O época dos períodos laborados a
avaliação devera contemplar todas aquelas substâncias existentes no processo produtivo.
AGENTES BIOLÓGICOS: Os agentes biológicos, que se apresentam nas formas de
microorganismos e parasitas infecciosos vivos e suas toxinas. tais como: Bactérias: Fungos: Bacilos
Parasitas: Protozoários e Virus, entre outros
3. MONITORIAMENTO
As etapas desenvolvidas serão registradas em relatórios (quando necessário ilustrados), e
anexadas em sequéncia a este documento-base e arquivadas em ordem cronológica.
A divulgação dos dados. no conjunto. será realizada via departamento pessoal. que
recebera copias de todos os documentos produzidos. A divulgação em cada setor será feita. pelo
departamento pessoal. além de reuniões rápidas feitas com os trabalhadores de cunho educativo e de
conscientização além dos treinamentos específicos necessários. deverão ser arquivados na Empresa.
sobe a responsabilidade da gerência e serão mantidos por um período não inferior a 20 anos, de
acordo com o estabelecido pelo instrumento normativos respectivo, no seu sub item 9.3.8.2.
O Documento base deve ser apresentado à CIPA - Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes Iquando esta for constituída). durante uma de suas reuniões, devendo sua copia ser anexada
ao Iwo de atas desta comissão
O registro de dados deverá estar sempre disponivel aos trabalhadores interessados ou seus
representantes e para as autoridades competentes.
4. CONTROLE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Serão estabelecidas medidas necessárias e suficientes para a eliminação ou redução dos
riscos ambientais As medidas preventivas serão obrigatorias sempre que for ultrapassado o limite de
tolerância ou a presença de um risco nocivo a saúde. Assim faz-se necessário um monitoramento
periodico, com informação aos trabalhadores e o controle medico.
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O PPRA sera de abrangência e profundidade gradual As características dos riscos e das
necessidades de controle, sendo que nos locais onde não sejam identificados riscos, se limitará ao
registro e divulgação dos dados coletados em campo.
Quando detectada alguma exposição 5 saúde dos empregados. a empresa deverá
comunicar ao Medico do Trabalho coordenador do PCMSO, para as devidas providências. Da mesma
forma, toda vez que houver suspeita médica com relação à exposição ambiental. o Medico do Trabalho
responsável pelo PCMSO, acionará o técnico responsável pelo PPRA, para as avaliações e sugestões
de controles necessários à eliminação redução a níveis toleráveis de exposição e/ou aplicação de
medidas de proteção aos empregados.
Deverão ainda serem propostas medidas necessárias e suficientes para a eliminação.
minimizaçâo ou controle dos riscos ambientais sempre que for verificada uma ou mas das seguintes
situações:
a) Riscos potenciais na fase de antecipação:
b) Quando forem constatados riscos evidentes a saúde na fase de reconhecimento.
C) Quando os resultados das avaliações quantitativas forem superiores aos valores limites
previstos na NR-15 ou na ACGIH (American Conference of Governmental Industrial
Hygienists):
di Quando. após a avaliação quantitativa dos agentes. for constatada exposição acima dos
Níveis de ação estabelecidos nas alíneas a e b do item 9.3.6.2 da NR 9 (Portaria n° 3214/78,
do Ministério do Trabalho):
e) Quando a exposição ao agente apresentar médias geométricas de intensidade ou de
concentração superiores aos limites de tolerância, estabelecidos na NR 15 (Portaria n°
3214/78. do Ministério do Trabalho), ou na ausência destes, os limites de exposição (TB/8)
da ACGIH vigentes:
Quando a exposição ao calor apresentar valores de IBUTG superiores ao estabelecido no
Anexo 3 da Norma Regulamentadora NR 15 (Portaria n° 3214/78. do Ministério do Trabalho):
9) Quando. através do controle medico da saúde, ficar caracterizado o nexo causal entre danos
observados na saúde dos trabalhadores e a situação de trabalho a que eles ficam expostos
As medidas de controle a serem implantadas obedecerão a seguinte ordem hierárquica.
Medidas de controle coletivo: Medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho. e
Utilização de EPI As medidas de controle deverão ser previstas no Plano de Ação constante do PPRA
que deve ser assinado pelo responsável pelas ações do mesmo.
OBJETIVOS DO PPRA
0 programa de prevenção de Riscos Ambientais tem como objetivo buscar a preservação
da saude e integridade dos trabalhadores. através da antecipação. reconhecimento. avaliação e
controle da ocorrência de riscos ambientais ou que venham existir no ambiente de trabalho.
O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa, no campo da
preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores, estando articulado corn o disposto nas
demais Normas Regulamentadoras e Legislações Previdenciárias
Tendo também por objetivo avaliar as atividades desenvolvidas pelos empregados no
exercício de todas as suas funções e ou atividades, determinando se os mesmos estiveram expostos a
agentes nocivos, com potencialidade de causar prejuízo à saúde ou a sua integridade fisica. em
conformidade com a legislação vigente.
Além de analisar as condições de trabalho no processo produtivo, visando identificar os
riscos potenciais e sugerir medidas de proteção para a sua redução ou. eliminação.
As Normas Regulamentadoras (NR), relativas a segurança e saúde
do trabalho. são de
observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração
direta e indireta, bem como pelos orgãos dos Poderes Legislativo e Judiciario. que possuam
empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
O P.P.R.A. esta articulado com as demais Normas Regulamentadoras da Portaria N° 3 214/78
do Ministério do Trabalho. em especial com a NR 7 Este documento oferece subsídios para a
elaboração do P C.M.S.O. e consequentemente informações para planejamento.„.• de avaliações médicas
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direcionadas à identificação de eventuais alterações do estado de saúde do trabalhador,
preferentemente ainda em estágios subclinicas.
O não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no
trabalho acarretará ao empregador a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente

RESPONSABILIDADES
DO EMPREGADOR. O empregador é o responsável por estabelecer, implementar e assegurar
cumprimento do PPRA. como atividade permanente da empresa'.
Informar aos trabalhadores sobre os riscos ambientais e meios disponíveis de
proteção
DOS TRABALHADORES:
• Os trabalhadores têm como responsabilidade colaborar e participar na implantação
execução do PPRA
• Seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do PPRA. e
informar ao seu superior hierárquico direto as ocorrências que. a seu julgamento.
possam implicar em riscos a saúde dos trabalhadores.

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Os niveis de iluminação foram avaliados nos campos de trabalho, com o luximetro DIGITAL
Modelos. MLM-1011, da indústria MINIPA. sendo as medidas expressas em lux Na indefinição do
campo. as medidas foram tomadas a uma distância aproximada de 75 centímetros do piso.
Os niveis de ruido foram avaliados com o dosimetro digital portátil DOS-600 da indústria
Instrutherrn. tendo sido coletados proximos ao ouvido do trabalhador. O ruido de natureza
continuo/intermitente foi medido com o aparelho operando no circuito de resposta lenta e circuito de
compensação sonora "A". 0 ruido de impacto DB(C). foi medido no circuito de resposta rápida (fast) e
circuito de compensação sonora "C".
A exposição ao calor foi avaliada com o aparelho -EXPOCAL-AMBIETEC" de visor digital.
através dos valores obtidos nos termômetros de globo e de bulbo úmido.

METODOLOGIA DA AÇÃO
• Avaliação minuciosa dos locais de trabalho, posto pôr posto de trabalho corn
reconhecimento de eventuais riscos ambientais existentes e os fatores humanos que os
agravam para elaboração de treinamentos específicos com objetivo de eliminação
controle.
• A avaliação qualitativa e quantitativa para comprovar a exposição ou a incidencia dos riscos
identificados na etapa de reconhecimento. Sera dimensionado a exposição dos
trabalhadores e elaboradas as respectivas medidas de controle. Além de classificar o grau
de risco e verificar a necessidade de avaliação quantitativa.
• Devera ser parte integrante do PPRA um plano de ação contemplando atividades, metas e
prioridades a serem impiementadas de forma a eliminar, minimizar ou controlar os riscos
ambientais.

PLANEJAMENTO ANUAL DO PROGRAMA
O PPRA sera revisado sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano com
objetivo de avaliar o seu desenvolvimento e realizar os ajustes necessários, assim como o
monitoramento ou reavaliação para verificação da eficácia das medidas de controle implementadas
A caracterizaçâo da exposição deve ser realizada em conformidade com os parametros
estabelecidos na legislação trabalhista e previdenciaria vigentes, e realizadas através de inspeção nos
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locais de trabalho do empregado considerando os dados constantes nos diversos documentos
apresentados pela empresa.
As análises das condições de trabalho foram realizadas por seção, levando em
consideração. função. descrição do local de trabalho, atividade desenvolvida bem como, a identificação
dos riscos potenciais, sobre os quais são sugeridas medidas de controle para sua eliminação eiou
neutralização.
Independente da ocorrência de alterações ou da implantação de medidas que interfiram ou
controlem a exposição dos trabalhadores aos agentes ambientais. deverá haver o monitoramento
periódico dessa exposição. Os estudos. as recomendações e as orientações das prioridades de
execução das medidas de controle s5o de responsabilidade do setor responsável Delos dados de
Higiene Ocupacional da empresa.
O planejamento e a implantação das medidas de controle são de responsabilidade das
lideranças das areas ou da empresa. que deverá elaborar e executar Plano de Ação Gerencial do
PPRA.
A avaliação da eficácia das medidas de controle implantadas é de responsabilidade do setor
responsável pelos dados de Segurança e Saúde Ocupacional elou Higiene Ocupacional da empresa.
O monitoramento periódico da exposição dos trabalhadores aos riscos ambientais sera
realizado sempre que houver alterações nos processos produtivos, nos locais de trabalho ou no modo
de execução das tarefas ou, quando da adoção de novas medidas de controle.

NR 5 - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
QUADRO I DA NR6
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C- I
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5
O número de colaboradores está abaixo do número minim° para a constituição da CIPA
conforme Quadro 1 da NR5. Segundo a NR5.32.2: ''As empresas que não se enquadrem no Quadro I.
promoverão anualmente treinamento para o designado responsável pelo cumprimento do objetivo desta
NR-. Deste modo a empresa deverá promover a constituição da CIPA a partir de 51 colaboradores.
Quando o estabelecimento não se enquadrar no Quadro I. a empresa designará um
responsável pelo cumprimento dos objetivos desta NR, podendo ser adotados mecanismos de
participação dos empregados. através de negociação coletiva
O treinamento da CIPA foi realizado pois a empresa no ano anterior tinha números de
funcionários suficientes para a composição da CIPA.

NR 4 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO
TRABALHO
As empresas privadas e públicas. os órgãos públicos da administração direta e indireta e
dos poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) manterão. obrigatoriamente. Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e
em Medicine do Trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do
trabalhador no local de trabalho.
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Segurança e em
O dimensionamento dos Serviços Especializados em Engenharia de
número total de
Medicine do Trabalho vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao
exceções
empregados do estabelecimento, constantes dos Quadros I e II. anexos, observadas as
previstas nesta NR.
Para Grau de Risco 2: A composição de SEMT próprio a partir de 501 colaboradores.
DIMENSIONAMENTO DO SESMT PARA ESTA EMPRESA:

PROFISSIONAIS
Técnicos de Segurança do Trabalho
Esenheiro de Segurara do Trabalho
Aux. Enfermagem do Trabalho
Enfermeiro do Trabalho
Medico do Trabalho

QUANTIDADE

I

DIVISÃO DOS SETORES

Setor: ADMINISTRAÇÃO
Auxil ar administrativa I
Assisterte adm nistrativo 1
Setor: E-COMMERCE
Vendedor JR
Setor: FINANCEIRO
Analista de crédito e cobrança JR
Analista consta a pagar JR
Auxiliar de credito e cobrança I
Estagiaria
Setor: COMPRAS
Supervisor de compras
...,,Pervisor de compras
Thr'nrador JR
Assistente de compras i
Setor: GARANTIA
Analista controle Qualidade JR
Setor: LOGISTICA E DISTRIBUIICAO
II
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5
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, g Distr I
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Setor: MARKETING
Analista Marketing JR
Seto PROCESSOS
Analista processos PL
Setor: RECURSOS HUMANOS
Supe.rvisora de RH
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Vendedor Peno
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SETOR: ADMINISTRAÇÃO
FASE 1: ANTECIPAÇÃO

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: Sala ern alvenaria, cobertura de PVC. piso paviflex. pé direito de mais
ou menos 2,50 metros, ventilação natural e artificial através de ar condicionado, iluminaçâo natural e
artificial através de lâmpadas fluorescentes. A medição de iluminação foi de 520 lux e de Ruído 56.2
dB(A).
ALTERAÇÕES EM ANDAMENTO: Não foram constatados projetos instalações e readequações de
processos de trabalho relevantes para a análise deste documento.
FASE 2: RECONHECIMENTO
QUADRO DE FUNCIONARIOS
FUNÇÕES

NUM DE
FUNCION.

Auxiliar
administrativo

01

Assistente
administrativo I .

01

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES
Emitir pedidos
sistema.

compra e lançamentos de NF's

Emitir pedidos de compra e lançamentos de NF's
i sistema Cotação de peças. Controle de planilhas.

entrada no
entrada n

LEVANTAMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS
ESPECIFICAÇÃO
MEIOS DE
FUNCION.
FONTE GERADORA
DANOS A SAÚDE
DO RISCO
PROPAGAÇÃO
EXPOSTOS
Não ha exposição de trabalhadores acs riscos potenciais ou evidentes saúde, etou com exposição
acima do limite de tolerância estabelecidos no subitem 9.3.5." alinea c, da Norma Regulamentadora
nO 09.
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
EPI/ EPC

CA

VALIDADE

Extintor de Incêndio - Tipo AB

N/A

Julho de 2020

Nota. NR-9. item 9,1.2.1 - Quando não forem identificados riscos ambientais nas fases de antecipação
ou reconhecimento, descritas no item 9.3.2 e 9.3.3. o PPRA poderá resumir-se as etapas previstas nas
alineas
(antecipação e reconhecimento dos riscos) e
(registro e divulgação dos dados) do
subitem 9.3.1.
REGISTRO E DIVULGAÇÃO DE DADOS
Disponibilidade do presente documento para os funcionários.
Realizar treinamento admissional com lista de presença e conteúdo programático.
Os postos de trabalnos informatizados devem ser ajustados conforme NR-17.
Verificar a validade e periodicidade dos exames periódicos no PCMSO.
Treinamentos específicos:
Reuniões setoriais.
Programa de integração de novos empregados.
Elaboração de Analise ergonômica do trabalho.
Manter a Ordem de Serviços de acordo com NR 01
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SETOR: E-COMMERCE
FASE 1: ANTECIPAÇÃO

mais
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: Sala em alvenana, piso cerâmico. cobertura de laje, pé direito de
natural
ventilação
ou menos 3 metros de altura, iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes,
e artificial através de ar-condicionado. A medição de iluminação foi de 410 lux e de Ruido 58 dB (A)
ALTERAÇÕES EM ANDAMENTO: Não foram constatados projetos instalações e readequagões de
processos de trabalho relevantes para a analise deste documento.
FASE 2: RECONHECIMENTO
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
FUNÇÕES
Vendedor JR

NUM DE
FUNCION.
01

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES
Realizar a venda e-commerce dos produtos. Realizar o atendimento aos I I
clientes através de chats. emails, site e midias sociais Realizar o
. lançamento de todas as informações comerciais no CRM.

LEVANTAMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS
FUNCION.
MEIOS DE
ESPECIFICAÇÃO
DANOS A SAÚDE EXPOSTOS
FONTE GERADORA
PROPAGAÇÃO
DO RISCO
Não há exposição de trabalhadores aos riscos potenciais ou evidentes à saúde, e/ou com exposição
acima ao iirmte de tolerância estabelecidos no subitem 9.3.5.1, alínea 'O. da Norma Regulamentadora
n° 39
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
CA
EPI/ EPC
N/A
Extintor de Incêndio - Tipo AB

VALIDADE
Julho de 2020

Nota. NR-9, item 9.1.2.1 - Quando não forem identificados riscos ambientais nas fases de antecipação
ou reconhecimento. descritas no item 9.3.2 e 9.3.3. o PPRA poderá resumir-se as etapas previstas nas
alíneas "a' (antecipação e reconhecimento dos riscos) e "f" (registro e divulgação dos dados) do
subitem 9.3.1.
REGISTRO E DIVULGAÇÃO DE DADOS
documento para os funcionários.
presente
Disponibilidade do
Realizar treinamento admissional com lista de presença e conteúdo programático
Os postos de trabalhos informatizados devem ser ajustados conforme NR-17.
Verificar a validade e periodicidade dos exames periodicos no PCMSO.
Treinamentos específicos e Reuniões setortais.
Programa de integração de novos empregados.
Elaboração de Analise ergonômica do trabalho.
Manter a elaboração da Ordem de Serviços de acordo com NR 01.
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SETOR: FINANCEIRO
FASE 1: ANTECIPAÇÃO

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: Sala em alvenaria, com divisórias naval, piso cerâmico, cobertura de
laje, pé direito de mais ou menos 3 metros de altura. iluminação artificial através de lâmpadas
fluorescentes e LED, ventilação natural e artificial através de ar-condicionado. A medição de iluminação
foi de 550 a 760 e de Ruido 51,2 dB(A).
ALTERAÇÕES EM ANDAMENTO: Não foram constatados projetos instalações e readequações de
processos de trabalho relevantes para a análise deste documento.
FASE 2: RECONHECIMENTO
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
FUNÇOES

NUM DE
FUNCION.

Analista de
credito e
cobrança JR

01

Analista Contas
a pagar jR

01

Auxiliar de
credito e
cobrança I
Estagiário

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES
• Realizar análise de crédito de acordo com as normas da empresa.
Realizar baixas. alterações e abatimentos nos boletos emitidos pelos
bancos Realizar o preparo de depósitos bancários. Acompanhar os
processos financeiros das filiais. Realizar fechamento dos caixas.
. Realizar conferencia e programação de pagamentos. Emitir extratos
bancários. Realizar o fechamento de câmbio. Emissão e controle de
relatórios e documentos para diretoria. Atualização de saldos bancários.
Controle de fluxo de caixa.
• Envio de remessas bancárias. Baixas de boletos. Emissão de 28 via e
. alteração de boletos.

01

' Fechamento e abertura de malotes. Separação de documentos para
contaddidade Arquivos.
LEVANTAMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

FUNCION.
MEIOS DE
ESPECIFICAÇA0
DANOS A SAÚDE EXPOSTOS
FONTE GERADORA
PROPAGAÇÃO
DO RISCO
Não há exposição de trabalhadores aos riscos potenciais ou evidentes á saCide, eiou corn exposição
acima do limite de tolerância estabelecidos no subitem 9.3.5.1, alínea 'c'. da Norma Regulamentadora n° 09.
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
EPIJ EPC

CA

Extintor de Incêndio - Tipo AB

N/A

VALIDADE
.ho de 2020

Nota: NR- 9. item 9.1 2.1 - Quando não forem identificados riscos ambientais nas fases de antecipação
ou reconhecimento. descritas no item 9.3.2 e 9.3.3. o PPRA poderá resumir-se as etapas previstas nas
alíneas "a" (antecipação e reconhecimento dos riscos) e "f' (registro e divulgação dos dados) do
subitem 9 3.1.
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REGISTRO E DIVULGAÇÃO DE DADOS
Disponibilidade do presente documento para os funcionários.
Realizar treinamento admissional com lista de presença e conteúdo programático.
Os postos de trabalhos informatizados devem ser ajustados conforme NR-17.
Verificar a validade e periodicidade dos exames periódicos no PCMSO.
Treinamentos específicos.
Reuniões setoriais.
Programa de integração de novos empregados.
Elaboração de Analise ergonômica do trabalho.
Manter a elaboração da ordem de Serviços de acordo com NR 01.

Segmed - Segurança e Medicine do Trabalho
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PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
SETOR: COMPRAS
FASE 1: ANTECIPAÇÃO

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: Sala em alvenaria, cobertura em laje. piso cerâmico: pé direito de mais
ou menos 3 metros. ventilação natural e artificial através de ar condicionado. iluminação natural e
artificial através de lâmpadas fluorescentes. A medição de iluminação foi de 510 a 575 lux e de Ruido
57.1 dB (A)
ALTERAÇÕES EM ANDAMENTO: Não foram constatados projetos instalações e readequações de
processos de trabalho relevantes para a análise deste documento.
FASE 2: RECONHECIMENTO
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
FUNÇOES

NUM DE
FUNCION.

Supervisor de
compras

01

Supervisor de
cornpras

01

Comprador JR .

01

Assistente de
Compras)

01

DESCRIÇA0 DAS FUNCOES
Realizar a gestão de estoque, gestão de compras e gestão comercial
das linhas de acordo com as políticas pré-estabelecidas pela empresa
Acompanhar os estoques da matriz e filiais Realizar a gestão de
: vendas perdidas. Participar de reuniões com os fabricantes
; Realizar a gestão de estoque, gestão de compras e gestão comercial
das linhas de acordo com as políticas pre-estabelecidas pela empresa.
Acompanhar os estoques da matriz e filiais Realizar a gestão de
vendas perdidas. Participar de reuniões com os fabricantes. Realizar a
gestão da equipe de compras.
Realizar processos de transposição de estoque de peças. Realizar
cadastro de novos produtos e promover a manutenção dos cadastros
• existentes. Enviar relatório diário de vendas. Analisar as necessidades
de reposição e remanejamento dos produtos entre matriz e filiais
Realizar a gestão de estoque e consequentemente a gestão de
compras de acordo com as linhas e politicas pré-estabelecidas pela
empresa.
Prestar apoio ao Supervisores de Compras Elaborar relatórios. Realizar
o monitoramento do estoque para fins de reposição de itens. Realizar
transferèncias de mercadorias entre matriz e filiais. Prestar apoio para o
, abastecimento de peças para a montagem de motores.

LEVANTAMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS
ESPECIFICAÇA0
MEIOS DE
FUNCION.
FONTE GERADORA
DANOS A SAUDE
DO RISCO
PROPAGAÇÃO
EXPOSTOS
- ----- •• Não há exposição de trabalhadores aos riscos potenciais ou evidentes a saúde.
eiou com exposição
acima do limite de tolerância estabelecidos no subitem 9.3.5.1, aline@ 'c'. da NR n° 09
......_
EPI/ EPC
Extintor de Incêndio

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
CA
Ip_9 AB
N/A

VALIDADE
Julho de 2020

Nota: NR-9, item 9.1.2.1 - Quando não forem identificados riscos ambientais nas fases de antecipação
ou reconhecimento, descritas no item 9.3.2 e 9.3.3. o PPRA poderá resumir-se as etapas previstas nas
alineas "a (antecipação e reconhecimento dos riscos) e f(registro e divulgação dos dados) do
subitem 9 3.1.
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REGISTRO E DIVULGAÇÃO DE DADOS
Disponibilidade do presente documento para os funcionários.
Realizar treinamento admissional com lista de presença e conteúdo programatico.
Os postos de trabalhos informatizados devem ser ajustados conforme NR-17.
Verificar a validade e periodicidade dos exames periódicos no PCMSO.
Treinamentos especificas.
Reuniões setoriais
Programa de integração de novos empregados.
Elaboração de Analise ergonômica do trabalho.
Manter elaboração Ordem de Serviços de acordo com NR 01.

Segmed - Segurança e Medicine da Trabalho
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PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
SETOR: GARANTIA
FASE 1: ANTECIPAÇÃO

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: Sala em alvenaria, com divisórias naval, piso cerâmico, cobertura de
PVC, pé direito de mais ou menos 3 metros de altura, iluminação artificial através de lâmpadas
fluorescentes e LED, ventilação natural e artificial através de ar-condicionado. A medição de iluminação
foi de 563 lux e de Ruído 55 dB(A).
ALTERAÇÕES EM ANDAMENTO: Não foram constatados projetos instalações e readequações de
processos de trabalho relevantes para a análise deste documento.
FASE 2: RECONHECIMENTO
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
FUNÇÕES

NUM DE
FUNCION.

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

01

• Realizar a conferência das NF's de remessa em garantia. verificar a i
origem e procedência da solicitação de garantia. Identificar as peças ern
condição de garantia. Efetuar a entrada da NF no sistema. Gerar ação de
garantia em conformidade com a NF recebida Enviar informações aos
fornecedores. Emitir e enviar laudos. Posicionar os clientes quanto ao
processo. Concluir o processo de garantia dentro dos prazos
estabelecidos pela empresa.

Analista
Controle
Qualidade JR

LEVANTAMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS
ESPECIFICACAO
DO RISCO

MEIOS DE
PROPAGAÇÃO

FUNCION.
EXPOSTOS
Não ha exposição de trabalhadores aos riscos potenciais ou evidentes a saúde. e/ou com exposição
acima do limite de tolerância estabelecidos no subitem 9.3 5.1 alínea •c., da Norma Regulamentadora
n09.
FONTE GERADORA

DANOS A SAÚDE

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
EPI/ EPC

CA

VALIDADE

Extintor de Incéndio - Tipo AB

N/A

Julho de 2020

Nota. NR-9, item 9.1 2.1 - Quando não forem identificados riscos ambientais nas fases de antecipação
ou reconhecimento descritas no item 9.3.2 e 9.3.3, o PPRA poderá resumir-se as etapas previstas nas
alíneas -a- (antecipação e reconhecimento dos riscos) e "f" (registro e divulgação dos dados) do
subitem 93.1.
REGISTRO E DIVULGAÇÃO DE DADOS
Disponibilidade do presente documento para os funcionários
Realizar treinamento admissional com lista de presença e conteúdo programático
Os postos de trabalhos informatizados devem ser ajustados conforme NR-17
Verificar a validade e periodicidade dos exames periódicos no PCMSO.
Treinamentos específicos e Reuniões setoriais.
Programa de integração de novos empregados.
Elaboração de Analise ergonômica do trabalho.
Manter a elaboração da Ordem de Serviços de acordo com NR 01.
Segmed - Segurança e Medicine do Trabalho
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PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
SETOR: LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO
-~

FASE 1: ANTECIPAÇÃO

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: Sala em alvenaria cobertura forro de PVC. piso cerâmico, pé direito de
mais ou menos 2.70 metros ventilação artificial através de ar condicionado, iluminação artificial através
de lâmpadas fluorescentes e LED. A medição de iluminação foi de 520 a 700 lux (computador) e de
Ruido 62.1 dB(A).
ALTERAÇÕES EM ANDAMENTO: Não foram constatados projetos instalações e readequações de
processos de trabalho reievantes para a análise deste documento.
FASE 2: RECONHECIMENTO
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
FUNÇÕES

NUM DE
FUNCION.

Auxiliar Adm II

01

Assistente
Logistica Distr 11

01

Auxiliar
administrativo I

01

Aprendiz

01

Auxiliar iogistica :
e Dist I

01

Moto boy

01

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES
Realizar os langamentos das NF's de entrada e fretes no sistema.
' Organizar arquivos. Emitir relatórios.
Recepcionar e conferir mercadorias no almoxarifado. Separar e
. distribuir mercadorias. Realizar o atendimento as transportadoras.
vendedores e filiais
: Recepcionar e conferir mercadorias no almoxarifado. Separar e
ii distribuir mercadorias. Realizar o atendimento as transportadoras e as
! solicitações internas. Realizar entrada de NF's no sistema ERP.
, Auxiliar a Assistente de Logística na separação e armazenagem das
mercadorias. Organizar o almoxarifado.
Conferir e armazenar mercadorias no almoxarifado. Separar e distribuir
mercadorias. Realizar o atendimento as transportadoras. Realizar o
. faturamento.
Por meio da motocicleta, realizar coletas e entregas de documentos.
] valores, mercadorias e encomendas.

LEVANTAMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS
ESPECIFICAÇÃO
MEIOS DE
FUNCION.
. FONTE GERADORA
DANOS A SAUDE
DO RISCO
PROPAGAÇÃO
EXPOSTOS
Não ha exposição de trabalhadores aos riscos potenciais ou evidentes a saúde. &ow corn'exposição
. acima do limite de tolerância estabelecidos no subitem 9.3.5 1, alínea 'O. da Norma Regulamentadora
n°09
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
EPI/ EPC

CA

VALIDADE

Extintor de Incêndio - Tipo AB

N/A

Julho de 2020

Botina de segurança

28498

01/10/2020

No:a NR-9. item 9.1.2 1 - Quando não foram identificados riscos ambientais nas fases de antecipação
ou reconhecimento, descritas no item 9.3.2 e 9 3.3. o PPRA poderá resumir-se as etapas previstas nas
alíneas a (antecipaçâo e reconhecimento dos riscos) e "r (registro e divulgação dos dados) do
subitem 9.3.1.
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REGISTRO E DIVULGAÇÃO DE DADOS
Disponibilidade do presente documento para os funcionários.
Realizar treinamento admissional com lista de presença e conteúdo programático.
Os postos de trabalhos informatizados devem ser ajustados conforme NR-17.
Verificar a validade e periodicidade dos exames periõdicos no PCMSO.
Treinamentos específicos.
Reuniões setoriais.
Programa de integração de novos empregados.
Elaboração de Analise ergonômica do trabalho.
Manter a elaboração da Ordem de Serviços de acordo com NR 01.

Segmed — Segurança e Medicine do Trabalho
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PPRA — PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
SETOR: LIMPEZA

1

FASE 1: ANTECIPAÇA0
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: A empresa em geral.
ALTERAÇÕES EM ANDAMENTO: N/A
FASE 2: RECONHECIMENTO
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
FUNÇÕES

NUM DE
; FUNCION.

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

Auxiliar de
Serviços Gerais I

01

Realizar a limpeza tanto dos ambientes internos quanto externos, retirar
os lixos, lavar os banheiros. preparar o café.
LEVANTAMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

ESPECIFICAÇÃO
DO RISCO
Biológico
Quimico

FONTE
GERADORA

MEIOS DE
PROPAGAÇÃO

Bacterias, virus e
fungos
Sabão liquido,
hipocionto de sódio

DANOS A SAÚDE

FUNCION.
EXPOSTOS

Doenças
infectocontagiosas
Dermatoses
Lesões oculares

Ar/Contato

Contato

01
01

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
EPI/ EPC
Luva yolk tatul
Bota PVC
Calçado Segurança
Protetor auditivo (quando circular na
_produção"

CA
90916
37154
32857

VALIDADE
24/05/2021
02/07/2020
26101/2023

19578

29/12/2022

FASE 3: AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

ESPECIFICAÇÃO
DO RISCO
Biológico

CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS
GRAU DE
AVALIAÇÃO
LIMITE DE
MEDIÇÕES
QUANTIT.**
RISCO*
TOLERÂNCIA
NR 15
1
Baixa
Qualitativa
Anexo XIV

Químico
Sabão liquido
hipoclonto de
sódio

Baixa

Qualitativa

NR 15
Anexo XII e XIII

TEMPO DE
EXPOSIÇÃO
1 Hora
2 Horas

* Referente a tabela da página 4
** Referente a tabela da pagina 5
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FASE 4: MONITORIAMENTO
Disponibilidade do presente documento para os funcionários.
Verificar a periodicidade dos exames periodicos.
Treinamentos especificas:
Treinamento admissional
Reuniões setoriais:
Palestras avulsas
Palestra sobre os riscos de acidente (quedas. batidas e escorregões
Treinamento NR 6 — Uso correto do EPI
FASE 5: CONTROLE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Verificar a periodicidade dos exames periódicos no PCMSO
Manter obrigatoriedade da utilização dos EPI's.
Manter a elaboração da Ordem de Serviços de acordo com NR 01.

Segmed - Segurança e Medicine do Trabalho

PPRA — PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
SETOR: MARKETING
FASE 1: ANTECIPAÇÃO
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: Sala em alvenaria, com divisórias naval, piso cerâmico, cobertura de
laje. pé direito de mais ou menos 3 metros de altura, iluminação artificial através de lâmpadas
fluorescentes e LED. ventilação natural e artificial através de ar-condicionado. A medição de iluminação
foi de 680 lux e de Ruido 56,3 dB(A).
ALTERAÇÕES EM ANDAMENTO: Não foram constatados projetos instalações e readequações de
processos de trabalho relevantes para a análise deste documento.
FASE 2: RECONHECIMENTO
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
FUNÇÕES

NUM DE
FUNCION.

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

Analista
Marketing jR

01

Desenvolver artes gráficas. Assessorar na divulgação de eventos
(propaganda de radio. midia social, outdoor, feiras, etc). Analisar ações
de marketing. Acompanhar as campanhas de vendas
LEVANTAMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

ESPECIFICAÇA0
MEIOS DE
FUNCION.
FONTE GERADORA
DANOS A SAÚDE
DO RISCO
PROPAGAÇÁO
EXPOSTOS
Não há exposição de trabalhadores aos riscos potenciais ou evidentes à saúde, e/ou com exposição
acima do limite de tolerância estabelecidos no subitem 9.3.5.1. alínea 'c'. da Norma Regulamentadora
n° 09
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
EPI/ EPC

CA

VALIDADE

Extintor de Incêndio — Tipo AB

N/A

Julho de 2020

Nota. NR-9. item 9.1.2.1 — Quando não forem identificados riscos ambientais nas fases de antecipação
ou reconhecimento, descritas no item 9.3.2 e 9.3.3, o PPRA poderá resumir-se as etapas previstas nas
alíneas
(antecipação e reconhecimento dos riscos) e "r (registro e divulgação dos dados) do
subitem 9.3.1.
REGISTRO E DIVULGAÇÃO DE DADOS
Disponibilidade do presente documento para os funcionários.
Realizar treinamento admissional com lista de presença e conteúdo programático
Os postos de trabalhos informatizados devem ser ajustados conforme NR-17
Verificar a validade e periodicidade dos exames periódicos no PCMSO.
Treinamentos específicos e Reuniões setoriais.
Programa de integração de novos empregados.
Elaboração de Analise ergonômica do trabalho.
Manter a Elaborar Ordem de Serviços de acordo com NR 01.

Segined - Segurança e Medicine do Trabalho

PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
SE'OR: PROCESSOS
FASE 1: ANTECIPAÇÃO
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: Sala em alvenaria. piso cerâmico, cobertura de laje. pé direito de mais
ou menos 3 metros de altura, iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes. ventilação natural
e artificial através de ar-condicionado. A medição de iluminação foi de 361 lux e de Ruido 52 dB (A).
ALTERAÇÕES EM ANDAMENTO: Não foram constatados projetos instalações e readequações de
processos de trabalho relevantes para a análise deste documento.

FASE 2: RECONHECIMENTO
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
FUNÇOES

NUM DE
FUNCION.

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

01

Identificar e implementar melhorias em processos. Mapear. organizar e
! acompanhar processos desde administrativos quanto produtivos e de
serviços. Desenhar e procedimentos e instruções de trabalho. Gerir os
softwares descrever de gestão da empresa de acordo com os
_processos internos.

Analista
Processos PL

LEVANTAMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS
ESPECIFICAÇÃO
DO RISCO

FONTE GERADORA

MEIOS DE
PROPAGAÇÃO

DANOS A SAÚDE

FUNCION.
EXPOSTOS

Não há exposição de trabalhadores aos riscos potenciais ou evidentes a saúde, elou com exposição
acima do limite de tolerância estabelecidos no subitem 9.3.5.1, alínea 'c'. da Norma Regulamentadora
n 09

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
EPII EPC

CA

VALIDADE

Extintor de IncêndioTipo AB

N/A

Julho de 2020

Nota NR-9, item 9.1.2.1 - Quando não forem identificados riscos ambientais nas fases de antecipação
ou reconhecimento, descritas no item 9.3.2 e 9.3.3, o PPRA poderá resumir-se às etapas previstas nas
alíneas "a" (antecipação e reconhecimento dos riscos) e .1" (registro e divulgação dos dados) do
s bitem 93.1
REGISTRO E DIVULGAÇÃO DE DADOS
Disponibilidade do presente documento para os funcionários.
Realizar treinamento admissional com lista de presença e conteúdo programático.
Os postos de trabalhos informatizados devem ser ajustados conforme NR-17
Verificar a validade e periodicidade dos exames periódicos no PCMSO.
Treinamentos específicos e Reuniões setoriais.
Programa de integração de novos empregados.
Elaboração de Analise ergonômica do trabalho.
Manter a elaboração da Ordem de Serviços de acordo com NR 01

Segrned - Segurança e Medicine do Trabalho
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PPRA — PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
SETOR: RECURSOS HUMANOS
FASE 1: ANTECIPAÇAO

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: Sala em alvenaria, com divisórias naval, piso ceramic°, cobertura de
laje. pé direito de mais ou menos 3 metros de altura, iluminação artificial através de lâmpadas
fluorescentes. ventilação natural e artificial através de ar-condicionado. A medição de iluminação foi de
590 lux e de Ruido 54 dB(A).
ALTERAÇÕES EM ANDAMENTO: Não foram constatados projetos instalações e readequações de
processos de trabalho relevantes para a análise deste documento.
FASE 2: RECONHECIMENTO
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
FUNÇÕES

Supervisora de
RH

NUM DE
FUNC1ON.

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

01

Supervisionar o desenvolvimento das atividades das áreas de recursos
humanos, com foco em recrutamento e seleção, treinamento,
administração de pessoal. segurança do trabalho, medicine
ocupacional. cargos e salários e beneficias Realizar avaliações
periôclicas nos colaboradores. Realizar planejamentos de RH
estratégico Desenvolver formatos de remuneração baseada em
indicadores de desempenho.
LEVANTAMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

ESPECIFICAÇÃO
MEIOS DE.
FUNC1ON.
FONTE GERADORA
DANOS A SAÚDE
DO RISCO
PROPAGAÇÃO
EXPOSTOS
Não ha exposição de trabalhadores aos riscos potenciais ou evidentes a saúde. eiou com exposição
acima do halite de tolerância estabelecidos no subitem 9.3.5 1, alínea 'a. da Norma Regulamentadora
0 09.
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
EPI/ EPC

CA

VALIDADE

Extintor de Incêndio — Tipo AB

NIA

Julho de 2020

Note. NR-9, item 9.1.2.1 — Quando não forem identificados riscos ambientais nas fases de antecipação
ou reconhecimento. descritas no item 9.3.2 e 9.3.3. o PPRA poderá resumir-se as etapas previstas nas
alíneas "a' (antecipação e reconhecimento dos riscos) e "f' (registro e divulgação dos dados) do
subitem 9.3.1
REGISTRO E DIVULGAÇÃO DE DADOS
Disponibilidade do presente documento para os funcionários.
Realizar treinamento admissional com lista de presença e conteúdo programático.
Os postos de trabalhos informatizados devem ser ajustados conforme NR-17.
Verificar a validade e periodicidade dos exames periodicos no PCMSO.
Treinamentos específicos e Reuniões setoriais.
Programa de integração de novos empregados.
Elaboração de Analise ergonômica do trabalho.
Manter a Elaboração Ordem de Serviços de acordo com NR 01.

Segrned
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PPRA — PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
SETOR: VENDAS
FASE 1: ANTECIPAÇÃO

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: Ambiente externo e posto de trabalho na empresa é sala com paredes
mistas de divisória naval e aluminio. cobertura de PVC, piso cerâmico, pé direito de mais ou menos 3
metros. ventilação natural e artificial através de ar condicionado. iluminação natural e artificial através
de lâmpadas fluorescentes. A medição de iluminação de 550 a 690 lux de Ruído 61 dB A).
ALTERAÇÕES EM ANDAMENTO: Não foram constatados projetos instalações e readequações de
processos de trabalho relevantes para a análise deste documento
FASE 2: RECONHECIMENTO
QUADRO DE FUNCIONARIOS
FUNÇÕES

NUM DE
FUNCION.

Vendedor
Senior

01

Vendedor
Junior

04

Vendedor
Pleno

01

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES
Estreitar o relacionamento entre a empresa e os clientes de modo a gerir as
carteira (tanto clientes ativos, quanto clientes inativos). Realizar vendas
ativas buscando cumprir as metas estabelecidas pela empresa Realizar o
lançámento de todas as informações comerciais no CRM.
; Estreitar o relacionamento entre a empresa e os clientes de modo a gem as
: carteira (tanto clientes ativos, quanto clientes inativos). Realizar vendas
ativas, buscando cumprir as metas estabelecidas pela empresa. Realizar o
lansamento de todas as informações comerciais no CRM .
Estreitar o relacionamento entre a empresa e os clientes de modo a gerir as
carteira (tanto clientes ativos, quanto clientes inativos). Realizar vendas
ativas, buscando cumprir as metas estabelecidas pela empresa. Realizar o
lançamento de todas as informações comerciais no CRM.

LEVANTAMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS
ESPECIFICAÇÃO
MEIOS DE
FUNCION.
FONTE GERADORA
DANOS A SAUDE
DO
PROPAGAÇÃO
_ ExPos:rop
....Riscp
. _
...... .._ .
._. . . ...,......,..
Não ha exposição de trabalhadores aos riscos potenciais ou evidentes à saúde, elou com exposição ;
acima do limite de tolerância estabelecidos no subitem 9.3.5.1 alínea 'c.. da NR n°09.
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
EPI/ EPC
CA
Extintor de Incendio - Tipo AB
N/A

VALIDADE
Julho de 2020

Nota: NR-9, item 9.1,2.1 - Quando não forem identificados riscos ambientais nas fases de antecipação
Ou reconnecimento, descritas no item 9.3.2 e 9.3 3. o PPRA poderá resumir-se as etapas previstas nas
alineas -a' (antecipação e reconhecimento dos riscos) e "f" (registro e divulgação dos dados) do
subitem 9.3.1.
REGISTRO E DIVULGAÇÃO DE DADOS
Disponibilidade do presente documento para os funcionários.
Realizar treinamento admissional com lista de presença e conteúdo programático
Os postos de trabalhos informatizados devem ser ajustados conforme NR-17
Verificar a validade e periodicidade dos exames periodicos no PCMSO.
Treinamentos específicos.
Reuniões setoriais.
Programa de integração de novos empregados.
Elaboração de Analise ergonámica do trabalho.
Manter Elaboração da Ordem de Serviços de acordo com NR 01.
Segnied - Segurança e Medicine do Trabalho

PPRA — PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS

REAVALIAÇÃO DO PPRA 2019/2020
'9 2 1 1 Deverá ser efetuada sempre que necessário
pelo menos uma vez ao ano. uma analise global do PPRA para
avaliação do seu desenvolvimento e realização dos ajustes
necessários e estabelecimento de novas metas e prioridades."
O PPRA sofrerá uma analise global para avaliação do seu desenvolvimento, realização dos
ajustes necessarios, revisão do plano de ação e cronogramas. e estabelecimento de novas metas e
prioridades, nas seguintes situações'
A cada periodo de 12(doze) meses, contados a partir da data de implantação do Programa
b) Sempre que ocorrer qualquer alteração no modo de execução de tarefas. no layout do local
de trabalho na quantidade ou qualidade dos materiais, produtos e insumos utilizados e nas maquinas e
equipamentos. e qualquer outra modificação que possa impact& na exposição dos trabalhadores aos
riscos ambientais:
C) Sempre que forem implantadas medidas de proteção coletiva ou medidas administrativas e de
organização do trabalho. para o controle da exposição dos trabalhadores a riscos ambientais
ATIVIDADES PROPOSTAS DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019/2020:
PLANO DE AÇÃO -AÇÕES PROPOSTAS
Elaboração do documento básico do PPRA:
META 01. Adequar a sinalização de segurança
META 02. Treinamentos
META 03 Organização dos documentos de segurança do trabalho
META 04 Regularização dos EPI's e EPC's
Reavaliação do PPRA.

°A REALIZADO-100%

DETALHAMENTO DAS METAS 2019/2020:
Elaboração do documento básico do PPRA (100%).
Meta 01 - Adequar a sinalização de Segurança (100%)
• A meta está concluída. a meta sera mantida no cronograma para ser refeita sempre que
necessária.
Meta 02- Treinamentos(100%)
• Treinamento de designado da CIPA foi realizado e sera mantido no cronograma atual para ser
refeito.
• Não foi realizada a palestra sobre Ergonomia Gerai aplicada ao trabalho Foi orientado sobre a
sua importância e sera mantida nas metas deste ano.
• Treinamento Admissional todos os colaboradores recebem orientação antes de iniciar as
atividades. Mantido nas metas para dar continuidade as orientações dos novos colaboradores.
Meta 03- Organização Dos documentos de Segurança do trabalho(85,7%)
• PPRA (Piano de Prevenção de Riscos Ambientais). LTCAT (Laudo Técnico das Condições de
Ambiente de Trabalho). PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e
Relatorio anual do PCMSO. foram emitidos pela empresa SEGMED segurança e medicina do
Trabalho Mantido nas metas para serem refeitos a cada ano.
Os exames periodicos são reatizados conforme cronograma de vencimento. Mantida nas metas
2020/2021.
Segmed - Segurança e Medicina do Trabalho
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• Sempre que ha desligamento de urn colaborador, não são elaborados o PPP. Mantida nas
metas 2020/2021.
• São emitidas Ordem de Serviço, sera mantida no cronograma 2020/2021 para ser emitida
sempre na admissão dos colaboradores
controle dos extintores e hidrantes foi elaborado. Sera mantido no cronograma 2020/2021
para ser refeito sempre que necessário.
• Entrega de EPI é realizada e registrada através do termo de entrega de EPI
• Elaboração do Laudo ergonômico não foi realizado e sera mantido no cronograma.
• Os Protocolos de segurança de terceirizados foram desenvolvidos. E serão mantidos no
cronograma desse ano.
Meta 04— Regularização EPIs e EPCs(100%)
• A Substituição de EPIs e verificação validade de CA é feita sempre que necessária. Mantida nas
metas 2019/2020.
• Utilização Dos EPIS fornecidos comprovado através do termo de entrega de EPI. Mantida nas
metas 2019/2020.
Reavaliação do PPRA (100%).
Conclusão:
Das atividades propostas no cronograma de 2019/2020 foram realizadas 97,6%.
As recomendações existentes no cronograma devem ser verificadas durante a realização do PPRA e
indicam um possivel caminho a ser tragado. não excluindo a possibilidade da existência de outras que
não foram mencionadas.
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CRONOGRAMA GERAL DAS ATIVIDADES 2020/2021:
.

„

.............._ ._

Atividade

2020
_ 01

02

03

09

10

1

Responsável

12

Elaboração do documento básico do PPRA

Segmed

META 01 - Adequar a sinalização de segurança

Leão Diesel

META 02: Treinamentos

Leão Diesel

ETA 0:3. Organização dos documentos de segurança
do trabalho

Concluido

Leão Diesel
Leão Diesel

META 04 Regularização dos EPI's e EPC's

Segmed/
Leão Diesel ...,

Reavaliação do PPRA.

OBSERVAOES.
A empresa poderá incluir a seu critério outros procedimentos de segurança e saúde do trabalhador que julgar necessário.
Todos os envolvidos neste cronogi ama deverão assinar nesta folha.
Adotar e manter um registro de dados técnico e administrativo do desenvolvimento do PPRA, de acordo com a NR 9 item 9.3.8.

Responsável pelas ações do PPRA

-`5edtTIC

I'/'' i

Medicine du Trabe/ho
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METAS DETALHADAS 20201202
NOTA: Uma prioridade baixa não quer dizer que não seja necessária sua implantação e sim, que 116 outras situações com maior prioridade que
devem ser realizadas antes.

META 01: ADEQUAR A SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

NR26

A sinalização de segurança existe com o objetivo de garantir segurança no ambiente de trabalho, sinalizando os possíveis acidentes que possam ocorrer durante o
trabalho Abaixo contem rria lista com todos os assuntos relacionados a meta acima descrita Uma prioridade baixa não quer dizer que não seja necessária sua
implantação e sim. que ha outras situações com maior prioridade que devem ser realizadas antes
ITEM

DESCRIÇÃO

1.1

Manter sinalizado os
perigos existentes
Sinalização de incêndio
e emergência

RECOMENDAÇÕES GERAIS / BENEFÍCIOS
Manter sinalizado os obstáculos que possam provocar acidentes e locais perigosos_ Esta sinalização
pode ser desde um perigo de alta tensão até a placa com os dizeres: "Cuidado! Piso Molhado", para
prevenir quedas ao fazer a limpeza do piso
, MANTER as sinalizações de: extintores e sua localização; saída de emergência (trajeto e portas de
saidas de emergência); caixa de alarme de incêndio; hidrantes; sirenes de alarme de incêndio;
localização de mangueiras de incêndio: etc

PRIORIDADE
Media

Baixa

META 02: TREINAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO
0 objetivo desta meta é manter atualizadas as capacitações na area de segurança do trabalho. A partir dos levantamentos são determinados os treinamentos
necessários. Os seus registros devem ser feitos por meio de atas circunstandadas, incluindo data, responsaveis, participantes, temas abordados e soluções
indicadas ou resultados obtidos. Todos os participantes deverão assiná-la e receber cópia do instrumento produzido eiou certificados. Deve ter lista de presença
com conteúdo programático. Abaixo contém uma lista com todos os treinamentos necessários e a prioridade de ser ministrado.
! ITEM :

DESCROO
RECOMENDAÇOES / VALIDADE
NR5 CIPA Treinamento , Providenciar o treinamento de designado para a atual w,tao com ap-.• -:tação do PPRA corn no
: 2.1 Designado CIPA
minim° 20 heels
, NR 6- Eqeipamentos de , Uso correto de Eris (Equipamentos de Proteção Individual) e de EPCs (Equipamentos de Proteção
I 2,2 ! Proteção Individual (C.H. 4 i Coletiva). Conservação e funcionalidade. Periodicidade: Fazer o treinamento dos colaboradores atuais e
h,
sempre due acii ,t,fern novos colaboradores corn carga horaria minima 4 horas

PRIORIDADE
Media
Alta

Segmed - Segurança e A&... .na do Trabalho
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DESCRIÇÃO

2.3

Treinamento
Admissional

29

RECOMENDAÇOES/1/ALIDADE
. .
: Todos os empregados devem receber treinamentos admissional e periódico visando a garantir a execução de suas s
atividades com segurança A capacitação e treinamento de todos os trabalhadores discutindo os riscos
profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho, os meios para prevenir e limiter tais riscos e as
. medidas adotadas pela empresa. Determiner procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou
doença relacionada ao trabalho Conscientizar o empregado da importância de usar o EPI fornecido pelo
I empregador, fazer os exames medicos previstos nas Normas Regulamentadoras NR e colaborar com a empresa
na aplicação das Normas Regularnentadoras NR.

PRIORIDADE

Média

META 03: IMPLANTAÇÃO E/OU ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO
O objetivo desta meta é organizer a documentação de segurança do trabalho. Com isso é possivel verificar o que a
empresa tem disponivel. se esta dentro da
validade e o que não estiver implanter Cada documento tern uma finalidade. A empresa deve aplicar as orientações
de cada laudo conforme cronograma especifico
de cada documento Abaixo, contem urna lista com os documentos necessários.
ITEM
3.1
3.2
3.

3.4
3.5
3.6

3.7

DESCRIÇÃO
RECOMENDAÇÕES / VALIDADE
NR9 - PPRA (Plano de
Reavaliar as condições ambientais anualmente Próxima avaliação: Janeiro de 2021 ou em
Prevenção de Riscos
qualquer
momento que tiver alterações e se julgar necessário
Ambientais).
_ .
NR9 - Registro de
Adotar e manter um registro de dados técnico e administrativo do desenvolvimento do
desenvolvimento PPRA
PPRA, de acordo corn a NR 9 item 9.3.8.
NR15/NR16 - LICHT
Determinar as condições ambientais do trabalho e definições de adicionais de insalubridade e
(Laudo Técnico das Condições
periculosidade
Refazer sempre que alterar as funções ou o ambiente.
de Ambiente de Trabalho).
NR7 - PCMSO
! Determinar os exames a serem feitos por fungão. Elaborar planos de ação para promover a
(Piograma de Controle Medico de . saúde dos trabalhadores. Proxima elaboração: janeiro de 2021. Refazer sempre que alterar as
funções ou o ambiente.
Saúde Ocupacional)
NR7 - Relatório anual do PCMSO Listar quais os exames feitos durante o ano. Identificar se os exames tem resultados anormais.
E fazer o acompanhamento e evolução dos resultados. Proxima elaboração. Janeiro de 2021
NR7 - Verificar a periodicidade • Todos os colaboradores devem fazer regularmente seus ASOS Observer no PCMSO a
dos exames periódicos no
; periodicidade dos mesmos. Encaminhar os trabalhadores corn exames vencidos para
PCMSO
regularização.
Disponibilizar documentações e
Prestar as informações que se fizerem necessárias, quando solicitadas formalmente pelos
informações necessárias aos
orgijos
fiscalizadores competentes.
orgãos competentes

PRIORIDADE
Alta
Media
Alta

Alta

Alta
Media (sempre
que necessário)

PPRA
ITEM
38
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DESCRIÇÃO
Elaboração do PPP -Instrução Normativa INSS/PRES
N°45/2010 -

:40

RECOMENDAÇÕES / VALIDADE

PRIORIDADE

A emissão do PPP deve ser realizada sempre que solicitado pelo colaborador Orientamos que
mesmo que não solicitado, ao reincidir o contrato corn um colaborador. fazer a emissão do PPP. ,

Elaborar e implementar a ficha de entrega do EPI para os colaboradores que fazem uso. As I
NR6 - Controle de entrega de EPI I fichas devem ser feitas individualmente e canter, para cada equipamento entregue, o número do I
(Equip. de Proteção Individual)
Certificado de Aprovação (CA), a quantidade fornecida, a data de entrega. e a assinatura do
empregado.
Desenvolvimento de protocolos de segurança, com exigencies a serem cumpridas desde a
Protocolos de Segurança de
I prévia contratação(como controle de documentações de segurança. autorização de serviço). no •
Terceirizados
seu desenvolvimento ate .entrega dos serviços contratados.
Esta Norma Regulamentadora visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das
NR17- Elaboração da análise
condições
de trabalho as caracteristicas psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a
ergonômica
1..proporcionar.um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente - NR 17
Obrigações dos colaboradores 1 Zelar pela sua segurança e saúde ou de terceiros que possam ser afetados pela exposição ao
com relação a segurança de
I benzeria; Comunicar imediatamente ao seu superior hierárquico as situações que considerem
terceiros
representar risco grave e iminente para sua segurança e saúde ou para a de terceiros.
META 04: REGULARIZWA-0 DOS EPI'S I EPC's - NR6

Mod a

Alta

Média
Alta
Média

-

Os EPI's devem ser adotados em Whim caso, apenas quando medidas de prevenções coletivas ou alterações no layout ou alterações no processo de trabalho não
forem suficientes para amenizar ou neutralizar o risco existente. Deste modo. faz-se necessário um controle na aquisição, na documentação e no fornecimento dos
EPI's. Abaixo contém urna lista com todos os assuntos relacionados a meta acima descrita.
DESCRIÇÃO
Substituição dos EPI's e
verificação da validade do CA
(Certificado de Aprovação);

RECOMENDAÇÕES I BENEFÍCIOS
PRIORIDADE
Sempre que necessário substituir EPI's danificados ou corn CA's vencidos. O EPI deve ter CA valido
para garantir que o mesmo esteja aprovado para o seu uso e que esta de acordo com a função a ser „
Alta
desempenhada, ou seja, que seja eficiente na neutralização ou amenização dos riscos.
Manter a obrigatoriedade do uso de EPI. Qualificar os colaboradores para manter a higienização e
Utilização dos EPI fornecidos
Média
conservação,
Fornecer EPI's de acordo com a Escolher EPI's adequados conforme o risco presente em cada atividade Os equipamentos de .
proteção individual devem ser fornecidos pela empresa, promovendo a orientação e fiscalização do .!
Alta
atividade
, uso correto dos mesmos.
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CONSIDERAÇÕES ANAIS
O principal objetivo deste trabalho foi fornecer dados sobre a exposição ocupacionat a que
estão sujeitos os trabalhadores, servindo ainda como forma de auditoria anual ao Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais. O PPRA poderá sofrer alterações desde que haja mudança no
espaço físico ou na distribuição dos colaboradores.
Para efeito da NR —9, item 9.1.5, que trata do PPRA, são considerados riscos ambientais
os agentes: físicos, químicos e biolOgicos que, em função de sua nato- oza. concentração ou
intensidade e tempo de exposigão: forem capazes de causar dano a saúde do trabalhador. De acordo
corn a IN-99/2003, artigo n. 150 são consideradas condições especiais que prejudicam a saúde ou a
integridade física, conforme aprovado pelo Decreto n° 3048 de 06 de maio de 1999, a exposição a
agentes nocivos quimicos, físicos ou biológicos ou a exposição á associação desses agentes, ern
concentração ou intensidade e tempo de exposição que ultrapasse os limites de tolerância ou que
dependendo do agente, torne a simples exposição ern condição especial prejudicial saúde.
A medida que forem executadas as etapas do desenvolvimento, serão realizados relatórios
que serão anexados ao documento-base, formando um conjunto, que é dinâmico e que é denominado
de PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
A responsabilidade técnica do presente documento, confeccionado pelos profissionais
abaixo assinados restringe-se única e exclusivamente as avaliações e recomendações realizadas peio
mesmo, ficando a cargo da empresa: toda e quaisquer responsabilidade na sua implementação,
inciosive e principalmente quanto ao custeio das diversas ações e medidas de controle aqui
preconizadas.
O PRESENTE DOCUMENTO CONTÉM 31 PÁGINAS E FOI ELABORADO PELA EQUIPE TÉCNICA
DA SEGMED - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO SiS LTDA.
Rua Andira, 154 - CEP: 86020-520 - Fone:(43) 3323-7772
Londrina - PR - E-mail: segmed.smt@gmail.com
Medico Coordenador
Lucas CC Marqueze
CRM 24666
Equipe Técnica:

Engenheira de Segurança de Trabalho
Arq. Ticienne Rissatto Costa Matsumura
Reg. n° CAU:A47115-1
Técnica de Segurança do Trabalho
Rafaela G Guergoleto Americhi
Reg. n° 0008632/PR
Londrina, 24 de\lÍneiro 2020.
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IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Raid() Social! Lek) Diesel Ltda
CNN N": 78.592.532/0001-52
CNAE: 45.30-7-01
Atividade Principal: Comercio por atacado de peps e acessórios novos para veículos automotores
Grupo: 29,50-6-00 - Recondicionamento e recuperação de motores para veiculas automotores
Grau de Risco: 02
Endereço Completo: Av Brasilia 4399. CEP: 86079-000 — Londrina - PR
Telefone:(43) 3294-6472
Horário de Funcionamento da Empresa: 08:00 as 18:00 horas
Jornada Diária: 8 horas.
Data do levantamento de campo: 24/01/2020
Responsável pela Inspeção • Rafaela G Guergoleto Americhi — Técnica em Segurança do Trabalho
Nome do Informante da empresa: Maria Gorette responsável pelo RH
Numero de funcionários total: 27
Empregados Afastados: 00
Empregados Readaptados:00

O presente Laudo tem por objetivo, a partir das avaliações das atividades laborais desenvolvidas
pelos funcionários, em função das possíveis exposigões ocupacionais, aos agentes ambientais existentes
nos diversos setores da empresa, classificar o existência de insalubridade e periculosidade.
A caracterização da exposição foi realizada em conformidade com os parâmetros estabelecidos
na legislação trabalhista vigente (Normas Regulamentadoras — NR, da Portaria n. 3.214/78. do Ministério
do Trabalho e Emprego), tendo sido realizada inspeção nos locais de trabalho do empregado e
consideracios os dados constantes nos diversos documentos aprestados pela empresa.
O Laudo de Insalubridade é exigido pelo MIE para determinar se há direito ao pagamento de
adicionai de insalubridade. Já o LTCAT é um documento criado pelo INSS para determinar se alguma
atividade na empresa faz jus a aposentadoria especial.
O presente laudo deverá ser mantido atualizado sempre que houver alterações do ambiente de
trabalho ou da exposição de agentes nocivos ao trabalhador
ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE
De acordo com a Norma Regulamentadora rO 15, são consideradas atividades insalubres aqueles
desenvoivem acima dos limites de tolerância, bem como as comprovadas através da inspeção do
trabalho. E assegurada ao Trabalhador, em caso de caracterização do risco, a percepção do
auonai de insalubridade, sendo de 10% para o grau minima. 20% para o grau médio e 40% para o grau
máximo sobre o salário minim° da região. Na incidência de mais de um fator de insalubridade, deve
prevalecer o de grau mais elevado, não sendo permitida a percepção cumulativa. A eliminação ou
neutralização do(s) risco(s), através de proteção coletiva ou individual, determina a isenção do
pagamento do adicional. Todo equipamento de proteção individual deverá ter o -C.A.': - certificado de
aprovação do Ministerio do Trabalho.
quo
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A caracterização de riscos de periculosidade. é feita pela NR-16. através de seus Anexos
(atividades e operações perigosas com explosivos) e 2 (atividades perigosas com inflamaveis). pea
Portaria n') 3.393/87 (radiações ionizantes) e pelo Decreto n 93.412/86, que qualifica os riscos devido ao
fator eletricidade O indice do adicional de periculosidade é de 30% sobre os vencimentos do funcionaria.
que tem o direito de opção pelo adicional de insalubridade. eventualmente devido. 0 risco deixara de
existir com a interrupção das atividades de riscos e/ou da atuação em areas consideradas periculosas.
Insalubridade:
Norma Regulamentadora n° 15 da Portaria 3214, de 08 de Junho de 1978' Define atividades !
insalubres, aquelas que se desenvolvem em ambientes com agentes ambientais acima do limite de
tolerância previstos nos Anexos 1 2. 3. 11 e 12 e quando comprovada qualitativamente para as situações
constantes nos anexos 6. 7. 8. 9, 10 13 e 14. A não adoção de medidas para eliminação e/ou
neutralização gera o adicional pecuniario. incidente sobre o valor do salário minim, sendo de 10%. 20%
e 40%, para grau mínimo, médio e maxim, respectivamente. Na incidência de mais de um fator de
insalubridade, deve prevalecer o de grau mais elevado, não sendo permitida a percepção cumulativa
Sobre a neutralização da insalubridade. Sub-item 154.1 da NR 15- Item II e do Artigo 191 da CLT. a
eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer.
a) Com a adoção de medida de ordem geral que conserve o ambiente de trabalho dentro do limite
de tolerância:
b) Corn a utilização de equipamento de proteção individual (EPI).
Periculosidade
Norma Regulamentadora n° 16. da Portaria 3214 de 8 de Junho de 1978. Define atividades e
operações perigosas com explosivos em seu Anexo 1. e atividades perigosas com inflamáveis, em seu
Anexo 2. Portaria n°3.393/87. Define atividades perigosas com radiações ionizantes. Decreto 93 412186.
Regulamentou a Lei 7.369/85 e definiu as atividades perigosas com eletricidade. Os adicionais
correspondem a 30% sobre os vencimentos dos funcionários. Os funcionários têm o direito de opção pelo
adicional de insalubridade. eventualmente devido.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA
O objetivo ore usar corretamente os equipamentos de proteção individual e coletiva são reduzir ou
neutralizer os riscos encontrados. Os equipamentos de proteção individual. ER, com indicação de
medida adotada no laudo, como metodologia para eliminação e/ou neutralização da insalubridade, devem
ser comprovadas através de recibos de entregas e/ou ordens de serviços.
A responsabilidade pela seleção e fiscalização do uso de EPI, bem como, o treinamento ao
usuario. é do empregador. Todo o EPI deve possuir o Certificado de Aprovação (CA) do Ministério co
Trabalho Emprego (MIE). O presente laudo indica os equipamentos e procedimentos para eliminação
e/ou neutralização da insalubridade, sem prejuízo daqueles constantes do PPRA. que devem ser exigidos
e cumpridos nos ambientes de trabalho para fins de preservação da saúde e integridade física dos
trabalhadores
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Os niveis de iluminação foram avaliados nos campos de trabalho, com o luximetro DIGITAL
Modelos' MLM-1333 e MLM-1011. ambos da indústria MINIPA, sendo as medidas expressas em lux. Na
indefinição do campo. as medidas foram tomadas a uma distancia aproximada de 75 centímetros do piso.
Os niveis de ruído foram avaliados com o decibelimetro MSL-1351-C da indústria MINIPA. tendo sido
coietados próximos ao ouvido do trabalhador. O ruido de natureza continuo/intermitente foi medido con-1
o aparelho operando no circuito de resposta lenta e circuito de compensação sonora "A'. 0 ruido de
impacto DB(C). foi medido no circuito de resposta rápida (fast) e circuito de compensação sonora "C". A
exposição ao calor foi avaliada com o aparelho -EXPOCAL-AMBIETEC' de visor digital. através dos
valores obtidos nos termômetros de globo e de bulbo úmido.
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IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS, EPI'S FORNECIDOS E CLASSIFICAÇÃO DE
INSALUBRIDADE E PER1CULOSIDADE

ADMINISTRAÇA0
Auxiliar administrativo I
FUNÇÕES:
Assistente administrativo I
Não he exposição de trabalhadores aos riscos potenciais ou evidentes à saúde: e/ou com exposição
acima do !mite de tolerância estabelecidos no subitem 9.3.5.1. alínea 'c' da NR n° 09
SETOR:

Conclusao de Insalubridade:
• Em conformidade com os levantamentos ambientais transcritos no PPRA (Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais), e de acordo com a NR-15 e seus anexos, não ha atividades
que desempenham funções em condições de insalubres. Portanto não fazem jus ao
recebimento de adicional de Insalubridade.
Conclusão de Periculosidade:
• Em conformidade com os levantamentos ambientais transcritos no PPRA (Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais) e de acordo com a NR-16 e seus anexos, não há atividades
que desempenham funções em condições de periculosidade. Portanto não fazem jus ao
recebimento de adicional de Periculosidade.
• SETOR:
E-COMMERCE
FUNÇõES:
Vendedor JR
Não ha exposição de trabalhadores aos riscos potenciais ou evidentes a saúde, e/ou com exposição
acima do limite de tolerância estabelecidos no subitem 9.3.5.1, alínea 'c. da NR n° 09.
Conclusão de Insalubridade:
• Em conformidade com os levantamentos ambientais transcritos no PPRA (Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais), e de acordo com a NR-15 e seus anexos, não há atividades
que desempenham funções em condições de insalubres Portanto ilk) fazem jus ao
recebimento de adicional de Insalubridade.
Conclusão de Periculosidade:
• Ern conformidade com os levantamentos ambientais transcritos no PPRA (Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais), e de acordo com a NR-16 e seus anexos. não há atividades
que desempenham funções em condições de periculosidade. Portanto não fazem jus ao
recebimento de adicional de Periculosidade
SETOR:

FINANCEIRO
Analista de credito e cobrança JR
Analista Contas a paaar JR
FUNÇÕES:
Auxiliar de credito e cobrança
Estagiário
Não ha exposição de trabalhadores aos riscos potenciais ou evidentes a saúde, e/ou com exposição
acima do limite de tolerância estabelecidos no subitem 9.3 5.1, alinea 'c', da NR
Conclusão de Insalubridade:
• Em conformidade com os levantamentos ambientais transcritos no PPRA (Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais). e de acordo com a NR-15 e seus anexos, não ha atividades
que desempenham funções em condições de insalubres. Portanto lido fazem jus ao
recebimento de adicional de Insalubridade.
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Conclusão de Periculosidade:
• Em conformidade com os levantamentos ambientais transcritos no PPRA (Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais), e de acordo com a NR-16 e seus anexos, não há atividades
que desempenham funções em condições de periculosidade. Portanto não fazem jus ao
recebimento de adicional de Periculosidade.
COMPRAS
Supervisor de compras
Supervisor de compras
FUNÇÕES:
Comprador JR
Assistente de Compras I
Não há exposição de trabalhadores aos riscos potenciais ou evidentes a saúde, e/ou com exposição
acima do limite de tolerância estabelecidos no subitem 9.3.5.1. alínea 'c', da NR n° 09.
SETOR:

Conclusão de Insalubridade:
• Em conformidade com os levantamentos ambientais transcritos no PPRA (Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais), e de acordo com a NR-15 e seus anexos não ha atividades
que desempenham funções em condições de insalubres Portanto não fazem jus ao
recebimento de adicional de Insalubridade.
Conclusão de Periculosidade:
• Em conformidade com os levantamentos ambientais transcritos no PPRA (Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais), e de acordo com a NR-16 e seus anexos, não ha atividades
que desempenham funções em condições de periculosidade. Portanto não fazem jus ao
recebimento de adicional de Periculosidade.
SETOR:
GARANTIA
FUNÇÕES:
Analista Controle Qualidade JR
Não há exposição de trabalhadores aos riscos potenciais ou evidentes á saúde. e/ou com exposição
acima do limite de tolerância estabelecidos no subitem 9.3.5.1 alínea 'c. da NR n° 09.
Conclusão de Insalubridade:
• Em conformidade com os levantamentos ambientais transcritos no PPRA (Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais), e de acordo com a NR-15 e seus anexos, não ha atividades
que desempenham funções em condições de insalubres. Portanto não fazem jus ao
recebimento de adicional de Insalubridade.
Conclusão de Periculosidade:
• Em conformidade com os levantamentos ambientais transcritos no PPRA (Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais), e de acordo com a NR-16 e seus anexos, não ha atividades
que desempenham funções
em condições de periculosidade. Portanto não fazem jus ao
recebimento de adicional de Periculosidade.
SETOR:

LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO
Auxiliar Adm II
Assistente Logística Distr II
Auxiliar administrativo I
FUNÇÕES:
Aprendiz
Auxiliar logística e Distr I
Moto boy
Não há exposição de trabalhadores aos riscos potenciais ou evidentes à saUde, e/ou com exposição
acima do limite de tolerância estabelecidos no subitem 9.3.5.1, alínea 'c', da NR n° 09.
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Conclusão de Insalubridade:
• Em conformidade com os levantamentos ambientais transcritos no PPRA (Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais), e de acordo com a NR-15 e seus anexos, não há atividades
que desempenham funções em condições de insalubres. Portanto nio fazem jus ao
recebimento de adicional de Insalubridade.
Conclusão de Periculosidade:
• Em conformidade com os levantamentos ambientais transcritos no PPRA (Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais). e de acordo com a NR-16 anexo 5. As atividades laborais com
utilização de motocicleta ou motoneta no deslocamento de trabalhador em vias públicas são
consideradas perigosas. portanto a função de Motoboy faz jus ao adicional de 30% sobre o salário
de referência.

SETOR:
FUNÇÕES:
RISCOS IDENTIFICADOS

MEDIÇÕES

Biológico (Bactérias, virus e fungos).

Qualitative

401.6imico (Detergente liquido.
alvejante, sabão em pedra, multiuso,
álcool 70%.; Detergente Neutro;
sabão em pó)

Qualitativa

LIMPEZA
Auxiliar de serviços Gerais
LIMITE DE
TEMPO DE
EPI'S
EXPOSIÇÃO ' EXPOSIÇÃO FORNECIDOS
NR 15
Intermitente
Anexo XIV
Luva Volk tátil
(CA 90916)
NR 15
; Bota PVC
Anexos XI e
Intermitente
(CA 37154):
XII!

Outros EPI's fornecidos: Calçado de segurança. CA 3285 protetor auditivo CA 19578(para circular
produção
Conclusão Insalubridade:
• Em conformidade com os levantamentos ambientais transcritos no PPRA (Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais). e de acordo com os anexos da NR 15. tem-se:
• Com relação ao Agente Biológico e de acordo com o Anexo XIV. as atividades desenvolvidas
pelos funcionários não sic) caracterizadas como insalubres. Em todo caw, a adoção e
utilização correta dos EPIs indicados no PPRA são obrigatórias e reduz a exposição de tais
agentes.
• Com relação aos Agentes Quimicos e de acordo com o Anexo XIII, o manuseio dos produtos
durante as atividades não caracteriza insalubridade aos funcionários. Segundo a NR15 ao
tratar do manuseio de álcalis cáusticos (agentes químicos). refere-se exclusivamente ao produto
oruto em sua composição plena. e não á substância diluída em produtos de iimpeza Em todo
caso, a adoção e utilização correta dos EPIs indicados no PPRA ameniza a exposição de tais
Conclusão de Periculosidade:
• Em conformidade com os levantamentos ambientais transcritos no PPRA (Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais), e de acordo com a NR-16 e seus anexos não há atividades
que desempenham funções em condições de periculosidade. Portanto não fazem jus ao
recebimento de adicional de Periculosidade

sErcii€
MARKETING
FUNÇÕES:
Analista Marketirja
Não há exposição de trabalhadores aos riscos potenciais ou evidentes à saúde, e/ou com exposição
acima do limite de tolerância estabelecidos no subitem 9.3.5.1, alínea 'c'. da NR n° 09.
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Conclusão de Insalubridade:
• Err conformidade com os levantamentos ambientais transcritos no PPRA (Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais). e de acordo com a NR-15 e seus anexos. não ha atividades
que desempenham funções em condições de insalubres. Portanto não fazem jus ao
recebimento de adicional de Insalubridade.
Conclusão de Periculosidade:
• Em conformidade com os levantamentos ambientais transcritos no PPRA (Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais). e de acordo corn a NR-16 e seus anexos, não ha atividades
que desempenham funções em condições de periculosidade. Portanto não fazem jus ao
recebimento de adicional de Periculosidade.
PROCESSOS
SETOR:
j
Analista Processos PL
FUNÇÕES:
Não ha exposição de trabalhadores aos riscos potenciais ou evidentes à saúde eiou com exposição
acima do limite de tolerância estabelecidos no subitem 9.3.5.1. alínea 'c'. da NR n° 09.
Conclusão de Insalubridade:
• ET conformidade com os levantamentos ambientais transcritos no PPRA (Programa ce
Prevenção de Riscos Ambientais). e de acordo com a NR-15 e seus anexos. não há atividades
que desempenham funções em condições de insalubres. Portanto não fazem jus ao
recebimento de adicional de Insalubridade.
Conclusão de Periculosidade:
• Em conformidade com os levantamentos ambientais transcritos no PPRA (Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais). e de acordo com a NR-16 e seus anexos, não ha atividades
que desempenham funções em condições de periculosidade Portanto não fazem jus ao
recebimento de adicional de Periculosidade.
SETOR:
RECURSOS HUMANOS
FUNÇÕES:
Supervisora de RH
Não ha exposição de trabalhadores aos riscos potenciais ou evidentes à saúde, eiou com exposição
acima do limite de tolerância estabelecidos no subitem 9.3 5 1. alinea 'c. da NR n° 09.
Conclusão de Insalubridade:
• Em conformidade com os levantamentos ambientais transcritos no PPRA (Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais). e de acordo com a NR-15 e seus anexos, não há atividades
que desempenham funções em condições de insalubres. Portanto nit:, fazem jus ao
recebimento de adicional de Insalubridade.
Conclusão de Periculosidade:
• Em conformidade com os levantamentos ambientais transcritos no PPRA (Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais). e de acordo com a NR-16 e seus anexos, não há atividades
que desempenham funções em condições de periculosidade. Portanto não fazem jus ao
recebimento de adicional de Periculosidade.
VENDAS
Vendedor Sênior
Vendedor Junior
Vendedor Pleno
Não na exposição de trabalhadores aos riscos potenciais ou evidentes a saúde. etou com exposição
acima do limite de tolerancia estabelecidos no subitem 9.3.5.1. alínea 'c' da NR n° 09.
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Conclusão de Insalubridade:
• Em conformidade com os levantamentos ambientais transcritos no PPRA (Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais). e de acordo corn a NR-15 e seus anexos. não há atividades
que desempenham funções em condições de insalubres. Portanto não fazem jus ao
recebimento de adicional de Insalubridade.
Conclusão de Periculosidade:
• Em conformidade com os levantamentos ambientais transcritos no PPRA (Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais), e de acordo com a NR-16 e seus anexos, não ha atividades
que desempenham funções em condições de periculosidade. Portanto não fazem jus ao
recebimento de adicional de Periculosidade.

OBSERVAÇÕES GERAIS
Havendo outros riscos, obrigatoriamente devem ser indicadas medidas para o controle ou
atenuação dos mesmos.
OBS 1: A insalubridade e especifica para cada ambiente. Ao mudar de setor verificar se a função também
recebe insalubridade no novo setor. Importante salientar que o pagamento dos adicionais sera suspenso
quando cessar o risco ou quando o servidor for afastado do local ou atividade que deu origem a
concessbo, bem como licença ou afastamento remunerado.
OBS 2: Se as atividades desenvolvidas forem diferentes das funções registradas. Devem ser revistas e
enquadradas de forma adequada. A nossa empresa avalia apenas a função e suas ativ,dades não
levando em consideração se o mesmo desempenha atividades diferentes das que deveriam ser
desempenhadas.
OBS 3. É de responsabilidade do empregador garantir o uso adequado dos EPIs indicados, assim como
outras medidas cabíveis e, documentar estas ações. Porem. o empregado deverá lever em consideração
a manutenção de boas praticas de manuseio e armazenagem. Observar sempre se o EPI forneciao
atenua a exposição para a mesma ser neutralizada. Os EPle devem possuir o CA (Certificado de
Aprovação)
OBS 4: A insalubridade ou periculosidade podem ser eliminadas ou neutralizadas pela utilização de
equipamento de proteção individual ou adoção de medidas que conservem o ambiente dentro de limites
toleráveis e seguros. Neste laudo foram apontadas tais possibilidades. Porem vale ressaltar que foram
considerados os EPle fornecidos e também outros foram sugeridos no PPRA para serem implantados
Caso estes deixem de serem fornecidos, a função pode ser enquadrada como insalubre, dependendo da
exposição. Portanto a determinação de insalubridade está associada ao ambiente e aos EPI s fornecidos.
caso haja alteração no ambiente ou falta de EPI deve ser revista a insalubridade
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
IMPORTANTE: Para comprovação do uso adequado e possivel neutralização de insalubridade, se esta
existir, cabe ao empregador quanto ao EPI. segundo a NR6, item 6.6.1:
a)adquirir o adequado ao risco de cada atividade:
b) exigir seu uso:
C) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo orgão nacional competente em materia de
segurança e saúde no trabalho
d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação:
e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado:
0 responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica; e
gf comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.
h) registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou
sistema eletrônico.
O principal objetivo deste trabalho foi levantar se ha setores que fazem jus ao adicional do
percentual de insalubridade e penculosidade.
0 presente laudo contem avaliações ambientais de insalubridade e periculosidade, e a
metodoiogia, quando cabível para a eliminação e/ou neutralização dos agentes geradores dos adicionais
pecuniários.
A avaliação dos agentes deverá considerar as atividades necessárias para quantificar a
concentração ou intensidade através de equipamentos e instrumentos compatíveis aos riscos
identificados. utilizando-se de técnicas apropriadas. Sendo assim, foi realizado, nas condições atuais, e
deve ser reavaliado, quando houver, mudanças nas funções ou inclusão de outras funções novas, bem
como alterações nos espaços físicos.
A responsabilidade técnica do presente documento, confeccionado pelos profissionais abaixo
assinados restnnge-se única e exclusivamente as avaliações e recomendações realizadas pelo mesmo
ficando a cargo da empresa. toda e quaisquer responsabilidade na sua implementação. inclusive e
principalmente quanto ao custeio dos pagamentos dos adicionais de insalubridade e periculosidade.
0 PRESENTE DOCUMENTO CONTEM 9 PAGINAS E FOI ELABORADO PELA EQUIPE TÉCNICA
DA SEGMED — SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA.
Rua Andira, 154 - CEP. 86020-520 - Fone:(43) 3323-7772
Londrina - PR - E-mail: segmed.smt gmail.com
Medico Coordenador
Lucas CC Marqueze
CRM 24666
Equipe Tecnica:

Engenheira de Segurança do Trabalho
Arq. Ticienne Rissatto Costa Matsumura
Reg. n CAU: A47115-1
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IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
Razão Social: Leão Diesel Ltda
CNN N°: 78.592.532/0001-52
CNAE. 45.30-7-01
Atividade Principal: Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
Grupo: 29.50-6-00 - Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores
Grau de Risco: 02
Endereço Completo: Av. Brasilia 4399, CEP- 86079-000 — Londrina
Telefone (43) 3294-6472
Horário de Funcionamento da Empresa: 08:00 as 18:00 horas
Jornada Diária: 8 horas.

R

Data do levantamento de campo: 24/01/2020
Responsável pela Inspeção Rafaela G Guergoleto Americhi — Técnica em Segurança do Trabalho
Nome do Informante da empresa Maria Gorette — responsável pelo RH
Número de funcionários total: 27
Empregados Afastados: 00
Empregados Readaptados:00

ESTRUTURA DO LTCAT
O presente Laudo tem por objetivo, a partir das avaliações das atividades laborais desenvolvidas
peios funcionarios, em função das possíveis exposições ocupacionais, aos agentes ambientais
existentes nos diversos setores da empresa.
A finalidade do LTCAT é fornecer subsídios para a confecção do Perfil Profissiografico
Previdenciario (PPP), e com isso, direcionar o INSS para confirmar se ha critérios para a aposentadoria
especial ou não.
A caracterização da exposição foi realizada em conformidade com os parâmetros estabelecidos
na legislaçâo trabalhista vigente (Normas Regulamentadoras — NR, da Portaria n. 3.214/78, do
Ministério do Trabalho e Emprego), tendo sido realizada inspeção nos locais de trabalho do empregado
e considerados os dados constantes nos diversos documentos apresentados pela empresa e com base
no Manual de Aposentadoria Especial Resolução N°600, de 14 de agosto de 2017
O presente laudo deverá ser mantido atualizado sempre que houver alterações do ambiente de
trabalho ou da exposição de agentes nocivos ao trabalhador
Os programas estabelecidos pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) servirão de base
técnica legal para elaboração do LTCAT.

AVALIAÇÃO DOS AGENTES
O presente laudo contem avaliações ambientais que deverá considerar as atividades
neo --,sárias para quantificar a concentração ou intensidade através de equipamentos e instrumentos
00;i.pativels aos riscos identificados, utilizando-se de técnicas apropriadas.
Nesta etapa é primordial caracterizar, através de metodologias técnicas. á exposição de
trabalhadores aos agentes de risco, considerando-se os Limites de Tolerância e o tempo de exposição
constante nas Normas Regulamentadoras.
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MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA
O objetivo de usar corretamente os equipamentos de proteção individual e coletiva são reduzir
os riscos encontrados. A responsabilidade pela seleção e fiscalização do uso de EP1. bem como. o
treinamento ao usuário, é do empregador. Todo o EP1 deve possuir o Certificado de Aprovação (CA)do
Ministerio do Trabalho Emprego(MIE)
0 presente laudo expõe os equipamentos de proteção coletiva e individual, como medidas de
controles existentes, que devem ser exigidos e cumpridos nos ambientes de trabalho para fins de
preservação da saúde e integridade fisica dos trabalhadores.
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Os níveis de iluminação foram avaliados nos campos de trabalho, com o luxirnetro DIGITAL
Modelos. MLM-1333 e MLM-1011. ambos da indústria MIN1PA. sendo as medidas expressas em lux
Na indefinição do campo. as medidas foram tomadas a uma distancia aproximada de 75 centimetros do
piso
Os níveis de ruído foram avaliados com o decibelimetro MSL-1351-C da indústria MINIPA
tendo sido coletados próximos ao ouvido do trabalhador 0 ruiclo de natureza continuo/intermitente foi
medido com o aparelho operando no circuito de resposta lenta e circuito de compensação sonora "A".
ruído de impacto DB(C). foi medido no circuito de resposta rápida (fast) e circuito de compensação
sonora "CA exposição ao calor foi avaliada com o aparelho -EXPOCAL-AMBIETEC' de visor digitai.
através dos valores obtidos nos termómetros de globo e de bulbo úmido.
LEI N°8.213. DE 24 DE JULHO DE 1991, sobre a obrigatoriedade do LTCAT:
Art. 58 A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes
prejudiciais a saúde ou á integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria
especial de que trata o artigo anterior sere definida pelo Poder Executivo. (Redaçâo dada pela Lei n°
9.528. de 1997)
§ 1° A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos sera
feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
emitido pela empresa ou seu preposto com base em laudo técnico de condições ambientais do
trabalho expedido por medico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos
da legislação trabalhista. (Redação dada pela Lei n°9.732. de 11 12.98)
§ 2° Do laudo técnico refendo no parágrafo anterior deverão constar informagão
sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do
agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo
estabelecimento respectivo (Redação dada pela Lei n° 9.732. de 11.12.98)
§ 30 A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos
agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que omiti,'
documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo corn o respectivo laudo estará
sujeita à pena/idade prevista no art. 133 desta Lei. (Incluido pela Lei n° 9.528. de 1997)
§ 40 A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico
abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este. quando da rescisão
do contrato de trabalho. cópia autêntica desse documento. (Incluido pela Lei n° 9.528. de 1997).
INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES N° 45, DE 06 DE AGOSTO DE 2010(DOU DE 11/08/2010
Alterada), sobre o conteúdo do LTCAT:
Art. 247. Na analise do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT, quando
apresentado deverão ser observados os seguintes aspectos.
I - se individual ou coletivo,
11- identificação da empresa;
Ill - identificação do setor e da função.
IV - descrição da atividade:
V - identificação de agente nocivo capaz de causar dano á saúde e integridade
física, arrolado na Legislação Previdenciana:
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VI localização das possiveis fontes geradoras;
VII - via e periodicidade de exposição ao agente nocivo;
VIII - metodologia e procedimentos de avaliação do agente nocivo:
IX - descrição das medidas de controle existentes;
X - conck;são do LTCAT
XI - assinatura do medico do trabalho ou engenheiro de segurança; e
XII - data da realização da avaliação ambiental.
Parágrafo Linico. O LTCAT deverá ser assinado por engenheiro de segurança do trabalho com
respectivo número da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura - CREA ou por medico do trabalho, indicando os registros profissionais para
ambos
Ad 248. São consideradas alterações no ambiente de trabalho ou em sua organização, entre outras,
aquelas decorrentes de:
I - mudança de layout;
If - substituição de máquinas ou de equipamentos;
- adoção ou alteração de tecnologia de proteção coletiva:
IV - alcance dos níveis de ação estabelecidos no sub/tem 9.3.6 da NR-09 aprovadas
pela Podaria n°3.214. de 8 dejunho de 1978, do MTE, se aplicável' e
V - extinção do pagamento do adicional de insalubridade.
DECRETO No 3.048, DE 6 DE MAIO DE 1999,sobre infrações:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8,212 e 8.213, ambas de 1991 e 10.666, de 8
de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada neste Regulamenta fica o
reslx,..-,fivel sujeito a multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete
cer!.,.:..x) a R$ 63.617,35 (sessenta e trés mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos),
conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts, 290 a 292 (..
Obs: Se as atividades desenvolvidas forem diferentes das funções .registradas Devem ser revistaa.e
i'adas de forma adequada, A nossa empresa avalia apenas a função
atuudes não
,- orlideração se o mesmo desempenha atividades diferentes das que deveriarn ser
-u que forem informadas na visita inl000.

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS E CONCLUSÃO DE
APOSENTADORIA ESPECIAL

SETOR:

.ADMINISTRAÇA0
Auxiliar Administrativo I: Emitir pedidos de compra e lançamentos d
FUNÇÕES 1
, de entrada no sistema,
DESCRIÇÕES DAS
Assistente Administrativo I: Emitir pedidos de compra e lana,
ATIVIDADES
NF's de entrada no sistema. Cotação de peças. Controle d-:3
Não ha exposição de trabalhadores aos riscos potenciais ou evidentes à saúde, e/ou cdrn expos
acima do limite de tolerância estabelecidos no subitem 9.3.5.1, alinea
da NR n° 09.
Conclusão de aposentadoria Especial:
Em conformidade corn os levantamentos ambientais, consultas ao Anexo IV do Decreto 3 048/1999 e
de acordo com a NR-15 e seus anexos, r
atividades que desempenham funções que dão direito a
concessão de aposentadoria especial. GFIP = 00
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E-COMMERCE
SETOR:
i Vendedor JR: Realizar a venda e-commerce dos produtos. Realizar o
FUNÇÕES /
DESCRIÇÕES DAS I atendimento aos clientes através de chats, emails, site e midias socials.
Realizar o lançamento de todas as informações comerciais no CRM.
ATIVIDADES
Não ha exposição de trabalhadores aos riscos potenciais ou evidentes à saúde, e/ou corn exposição
acima do limite de tolerância estabelecidos no subitem 9.3.5.1. alínea 'c'. da NR n°09.
Conclusão de aposentadoria Especial:
Em conformidade com os levantamentos ambientais, consultas ao Anexo IV do Decreto 3.048/1999 e
de acordo corn a NR-15 e seus anexos. não ha atividades que desempenham funções que dão direito a
concessão de aposentadoria especial GF1P = 00
FINANCEIRO
. Analista de crédito e cobrança JR: Realizar análise de crédito de acordo com as
normas da empresa. Realizar baixas, alterações e abatimentos nos boletos emitidos
. pelos bancos. Realizar o preparo de depósitos bancários. Acompanhar os processos
: financeiros das filiais. Realizar fechamento dos caixas.
FUNÇÕES / Analista Contas a pagar JR: Realizar conferência e programação de pagamentos.
DESCRIÇÕES Emitir extratos bancários. Realizar o fechamento de câmbio. Emissão e controle de
DAS
relatórios e documentos para diretoria. Atualização de saldos bancários. Controle de
ATIVIDADES : fluxo de caixa
Auxiliar de credito e cobrança I: Envio de remessas bancárias. Baixas de boletos.
Emissão de 2a via e alteração de boletos.
Estagiário: Fechamento e abertura de malotes. Separação de documentos para
contabilidade. Arquivos
Não ha exposção de trabalhadores aos riscos potenciais ou evidentes à saúde. e/ou com exposição
acme do limite de tolerância estabelecidos no subitem 9 3.5.1 alinea 'c da NR n° 09.
SETOR:

Conclusão de aposentadoria Especial:
Em conformidade com os levantamentos ambientais, consultas ao Anexo IV do Decreto 3.048/1999 e
de acordo com a NR-15 e seus anexos não ha atividades que desempenham funções que dão direito a
concessão de aposentadoria especial GF1P = 00
SETOR:

COMPRAS.
Supervisor de compras: Realizar a gestão de estoque, gestão de compras e gestão
comercial das linhas de acordo com as políticas pré-estabelecidas pela empresa
Acompanhar os estoques da matriz e filiais. Realizar a gestão de vendas perdidas
Participar de reuniões com os fabricantes.
Supervisor de compras: Realizar a gestão de estoque, gestão de compras e gestão
comercial das linhas de acordo com as políticas pré-estabelecidas pela empresa
Acompanhar os estoques da matriz e filiais. Realizar a gestão de vendas perdidas.
FUNÇÕES! Partioipar de reuniões com os fabricantes. Realizar a gestão da equipe de compras
DESCRIÇOES Comprador JR: Realizar processos de transposição de estoque de pegas. Realizar
DAS
cadastro de novos produtos e promover a manutenção dos cadastros existentes.
ATIVIDADES Enviar relatório diário de vendas. Analisar as necessidades de reposição e
remanejamento dos produtos entre matriz e filiais. Realizar a gestão de estoque e
consequentemente a gestão de compras de acordo com as linhas e políticas pre' estabelecidas pela empresa.
•Aiiisférite de Compras I: Prestar apoio ao Supervisores de Compras. Elaborar
relatórios. Realizar o monitoramento do estoque para fins de reposição de itens
Realizar transferências de mercadorias entre matriz e filiais. Prestar apoio para o
abastecimento de peças_para a montagem de motores
Não há exposição de trabalhadores aos riscos potenciais ou evidentes à saúde. e/ou com exposição
acima do limite de tolerancia estabelecidos no subitem 9.3.5.1, alínea c' da NR n° 09
Segmed

Segurança e Medicine do Trabai,

LTCAT — LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO
Conclusão de aposentadoria Especial:
Em conformidade com os levantamentos ambientais. consultas ao Anexo IV do Decreto 3.04811999 e
de acordo com a NR-15 e seus anexos, não há atividades que desempenham funções que dão direito a
concessão de aposentadoria especial GFIP = 00
SETOR:

GARANTIA
j Analista Controle Qualidade JR:: Realizar a conferência das NF's de remessa em l
FUNÇÕES I garantia. verificar a origem e procedência da solicitação de garantia. Identificar as
DESCRIÇÕES peps em condição de garantia. Efetuar a entrada da NF no sistema. Gerar ação de
DAS
: garantia em conformidade com a NF recebida. Enviar informações aos fornecedores. ,
ATIVIDADES Emitir e enviar laudos. Posicionar os clientes quanto ao processo. Concluir o 1
processo de garantia dentro dos prazos estabelecidos pela empresa.
Não ha exposição de trabalhadores aos riscos potenciais ou evidentes a saúde. eiou com exposição
acima do limite de tolerância estabelecidos no subitern 9.3.5.1, alínea 'cr da NR n° 09
Conclusão de aposentadoria Especial:
Em conformidade com os levantamentos ambientais, consultas ao Anexo IV do Decreto 3 048/1999 e
de acordo com a NR-15 e seus anexos. não há atividades que desempenham funções que dão direito a
concessão de aposentadoria especial. GFIP = 00
SETOR:

LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO
Auxiliar Adm II: Realizar os lançamentos das NF's de entrada e fretes no sistema.
Organizar arcluivos. Emitir relatórios.
, Assistente Logística Distr II: Recepcionar e conferir mercadorias no almoxarifado.
Separar e distribuir mercadorias. Realizar o atendimento às transportadoras:
; vendedores e filiais.

Auxiliar administrativo I: Recepcionar e conferir mercadorias no almoxarifado.
FUNÇÕES /
Separar e distribuir mercadorias. Realizar o atendimento ãs transportadoras e as
DESCRIÇÕES
solicitações internas. Realizar entrada de NF's no sistema ERP.
DAS
ATIVIDADES Aprendiz: Auxiliar a Assistente de Logística na separação e armazenagem das
mercadorias. Organizar o almoxarifado.
Auxiliar logística e Distr
Conferir e armazenar mercadorias no almoxarifado.
Separar e distribuir mercadorias. Realizar o atendimento às transportadoras. Realizar
o faturamento
Moto boy: Por meio da motocicleta realizar coletas e entregas de documentos,
I valores, mercadorias e encomendas.
Não há exposição de trabalhadores aos riscos potenciais ou evidentes à saude. elou com exposição
acima do limite de tolerância estabelecidos no subitem 9.3.5.1 alínea 'c da NR n° 09.
Conclusão de aposentadoria Especial:
Em conformidade com os levantamentos ambientais. consultas ao Anexo IV do Decreto 3048/1999 e
de acordo corn a NR-15 e seus anexos, não há atividades que desempenham funções que dão direito a
concessão de aposentadoria especial. GFIP = 00
Conclusão de aposentadoria Especial:
MOTOBOY: De acordo com a NR-16 anexo V. as atividades laborais corn utilização de motocicleta ou
motoneta no deslocamento de trabalhador em vias públicas são consideradas perigosas. Porem
para fins de comprovação como atividade especial. 6 preciso invocar a tutela da Justiça Federal para
que os períodos laborados pelos segurados possam ser aproveitados como especiais.
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SETOR:
FUNÇÕES /
DESCRIÇÕES DAS
ATIVIDADES
RISCOS
IDENTIFICADOS
Biológico (Bactérias,
virus e fungos),
Químico
(Detergente liquido.
alvejante, sabão em
pedra. multiuso. álcool
70%.: Detergente
Neutro, sabão empo)

LIMPEZA

TAuxiliar

de Serviços Gerais I Realizar a limpeza tanto dos ambientes
internos quanto externos, retirar os lixos, lavar os banheiros, preparar o cafe
MEDIÇÕES
Qualitative

Qualitative

LIMITE DE
ExpostçÃo
NR 15
Anexo XIV

NR 15 Anexos
Xl e XIII

TEMPO DE
EXPOS100

EPI'S
FORNECIDOS

EPI
EFICAZ

Luva Volk tátil
(CA 90916)
• Bota PVC
(CA 37154)

SIM

Intermitente

Intermitente

Outros EPI's fornecidos: Calçado de segurança. CA 3285, protetor auditivo CA 19576 (para
produção)
mbientais consultas ao Anexo IV do
ieve-se levar em consideração os
)sentado;;a especial, por lempo de contribuição
ual a perr
,
atlente ao equ,vaIente a 25 anos de c,;,

dere,
ícofJ.:
comprzi...cac de e
(-3xu.p''Ç.)
'Sic,a0
•
tD• '•
cE:Janto para fslulheres.
: Agente Biologic° e de acordo com o Anexo XIV: as au uac
são caracterizada; como insaiubfes, o clue
GFIP=01)
o espeo.
acoou coi
Agentes Quirnicos
s Anexos Xi Ei
álcalis caustos
<
;

SETOR:
MARKETING
FUNÇÕES!
• Analista marketing JR: Desenvolver artes gráficas. Assessorar na
DESCRIÇÕES DAS
divulgação de eventos (propaganda de rádio, midia social, outdoor, feiras.
ATIVIDADES
etc). Análisar ações de marketing. Acompanhar as campanhas de vendas.
No ha exposição de trabalhadores aos riscos potenciais ou evidentes a saúde, eiou com exposição
acima do limite de tolerância estabelecidos no subitem 9.3.5.1, alínea 'O. da NR n°09.
Conclusao de aposentadoria Especial:
Em conformidade com os levantamentos ambientais, consultas ao Anexo IV do Decreto 3.048/1999 e
de acordo corn a NR-15 e seus anexos, não há atividades que desempenham funções que dão direito a
concessão de aposentadoria especial, GFIP = 00
SETOR:

PROCESSOS
Analista Processos PL: Identificar e implementar melhorias em processos
FUNÇÕES
Mapear. organizar e acompanhar processos desde administrativos quanto
DESCRIÇÕES DAS
produtivos e de serviços. Desenhar e procedimentos e instruções de trabalho
ATIVIDADES
Gerir os softwares descrever de gestão da empresa de acordo com os
processos internos.
Não ha exposição de trabalhadores aos riscos potenciais ou evidentes à saúde, eiou com exposição
acima do limite de tolerância estabelecidos no subitem 9.3.5.1. alínea 'c'. da NR ri° 09
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Conclusão de aposentadoria Especial:
Em conformidade com os levantamentos ambientais. consultas ao Anexo IV do Decreto 3.048/1999 e
de acordo com a NR-15 e seus anexos, não há atividades que desempenham funções que dão direito a
concessão de aposentadoria especial GFIP = 00
SETOR:

RECURSOS HUMANOS
Supervisora de RH: Supervisionar o desenvolvimento das atividades das áreas de
FUNÇÕES /
recursos humanos, com foco em recrutamento e seleção, treinamento
DESCRIÇÕES administração de pessoal, segurança do trabalho, medicina ocupacional. cargos e .
DAS
salários e beneficios Realizar avaliações periódicas nos colaboradores. Realizar
ATIVIDADES , planejamentos de RH estratégico. Desenvolver formatos de remuneração baseado
em indicadores de desempenho
Não há exposição de trabalhadores aos riscos potenciais ou evidentes â saúde, elou com exposição
acima do limite de tolerância estabelecidos no subitem 9.3.5 1. alínea 'c'. da NR n° 09
Conclusão de aposentadoria Especial:
Em conformidade com os levantamentos ambientais consultas ao Anexo IV do Decreto 3.048/1999 e
de acordo com a NR-15 e seus anexos, não há atividades que desempenham funções que dão direito a
concessão de aposentadoria especial GFIP = 00

SETOR:

VENDAS
Vendedor Sênior: Estreitar o relacionamento entre a empresa e os clientes de modo
a gerir as carteira (tanto clientes ativos, quanto clientes inativos). Realizar vendas
ativas, buscando cumprir as metas estabelecidas pela empresa. Realizar o
lançamento de todas as informações comerciais no CRM
FUNÇÕES /
Vendedor Junior: Estreitar o relacionamento entre a empresa e as clientes de modo:
DESCRIÇÕES a gerir as carteira (tanto clientes ativos, quanto clientes inativos). Realizar vendas
DAS
ativas, buscando cumprir as metas estabelecidas pela empresa. Realizar o
ATIVIDADES lançamento de todas as informações comerciais no CRM
Vendedor Pleno: Estreitar o relacionamento entre a empresa e os clientes de modo
a gerir as carteira (tanto clientes ativos, quanto clientes inativos). Realizar vendas !
ativas, buscando cumprir as metas estabelecidas pela empresa. Realizar o
lançamento de todas as informações comerciais no CRM._
Não há exposição de trabalhadores aos riscos potenciais ou evidentes â saude. -eTou com exposiçã
acima cio limite de tolerância estabelecidos no subitem 9.3 5.1, alínea 'c'. da NR n°09.
Conclusão de aposentadoria Especial:
Em conformiaacie com os levantamentos ambientais, consultas ao Anexo IV do Decreto 3.048/1999 e
de acordo com a NR-15 e seus anexos. não há atividades que desempenham funções que dão direito a
concessão de aposentadoria especial GFIP = 00
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
0 principal objetivo deste trabalho foi levantar se hi setores que possuem direito a
aposentadoria especial. Este documento, foi realizado. nas condições atuais devendo ser reavaliado
anualmente ou quando houver, mudanças nas funções ou inclusão de outras funções novas, bem como
alterações nos espaços fis,cos.
A responsabihdade técnica do presente documento, confeccionado pelos profissionais
abaixo assinados restringe-se única e exclusivamente as avaliações e recomenda0es realizadas pelo
mesmo, ficando a cargo da empresa toda e quaisquer responsabilidade na sua implementacão,
inclusive e principalmente quanto ao custeio dos impostos equivalentes.
0 PRESENTE DOCUMENTO CONTÉM 9 PAGINAS E FOI ELABORADO PELA EQUIPE TÉCNICA
DA SEGMED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA,
Rua Andira, 154 - CEP. 86020-520 - Fone:(43) 3323-7772
Londrina - PR - E-mail: segmed.smt@gmaii.com
Médico Coordenador
Lucas CC Marqueze
CRM 24666
Equipe Técnica:

Engenheira de Segurança do TrAalho
Arq. Ticienne Rissatto Costa Matsumura
Reg. n° CAU: A47115-1
Técnica de Segurança do Trabalho
Rafaela G Guergoleto Americhi
Reg. n 0008632>PR

Londrina, 24 de Janeiro de 2020,
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IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social: Leão Diesel Ltda
78.592.532/0001-52
CNPJ
45.30-7-01
CNAE
Atividade Principal Comércio por atacado de pecas e acessórios novos para veículos automotores
G:upo: 2950-6-00 - Reconciicionamento e recuperação de motores para veículos automotores
Grau de Risco: 02
Endereço Completo: Av. Brasilia 4399. CEP: 86079-000 — Londrina - PR
Telefone.(43) 3294-6472
Horário de Funcionamento da Empresa: 08:00 As 18:00 horas
Jornada Diária: 8 hares.
Data do levantamento de campo: 24/01/2020
Responsável pela Inspeção Rafaeia G Guergoleto Americhi — Técnica em Segurança do Trabalho
Nome do Informante da empresa. Maria Gorette — responsável pelo RH
NOrnerc de funcionários total: 27
Empregados Afastados: 00
Empregados Readaptados. 00
ESTRUTURA DO PCMSO
O PCMSO (Programa de Controle Medico de Saúde Ocupacional) ou NR-7 é um programa que
especifica todos os procirrientos e condus a serem adotadas pelo empregador em função dos riscos
aos quais os trabalhadores se encontram expostos no ambiente de trabalho. Seu objetivo é prevenir,
detectar precocemente, monitorar e controlar possíveis DANOS POTENCIAIS A SAÚDE dos servidores.
O presente Programa foi elaborado com base literatura técnica referente à Medicine. Segurança
e Higiene no Trabalho, além dos seguintes textos legais.
• Norma Regulamentadora n° 07 — NR - 07, aprovada pela Portaria n° 3214. de 08 de junho de 1978.
do Ministério do Trabalho e Emprego MTE;
• Norma Regulamentadora n° 09 — NR-9, aprovada pela Portaria n° 3214, de 08 de junho de 1978. do
Ministério do Trabalho e Emprego !ATE
• Portaria n° 24: de 29 de dezembro de 1994, que aprova o texto disposto na NR
• Portaria n° 08, de 08 de maio de 1996, que altera a NR - 07
n° 6514. de 22 de dezembro de 1977., que altera o Capitulo V do Titulo II da Consolidação das
Leis do Trabalho, relativo A segurança e medicine do trabalho e dá outras providéncias:
• Lei n° 8112, de 11 de dezembro de 1990, em seus artigos 69, 72, 186 (parágrafo 2°) e 212;
. OBJETIVOS DO PCMSO
O objetivo do PCMSO é conhecer as limitações de cada colaborador e os pontos a serem
melhorados. AvJliar também os riscos ambientais maiores a que os mesmos estão submetidos. Planejar
ações preventivas em saúde, principalmente em partes consideradas como criticas, e estabelecer
correlações estatisticas para avaliar com facilidade o trabalho.
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Através dos exames pre admissionais visa á empresa. a perfeita adequação, entre o individuo
selecionado para uma determinada função. e a sua capacidade física e mental.
Através dos exames periódicos. garantir a mesma saúde, ou ainda melhor, daquela com a qual o
individuo ingressou na empresa.
Através dos exames de retorno ao trabalho. avaliar: Se a capacidade laborativa atual 6 a mesma da
anterior, preservando a integridade física do individuo.
Através dos exames de mudança de função. avaliar se o trabalho oferecido é compatível com a
capacidade física e mental do individuo
Através de o exame demissional julgar se o trabalho exercido não trouxe prejuízos a sua saúde.
O PCMSO dispõe de ferramentas que ajudam a empresa a controlar os riscos potenciais a saúde
do trabalhador. Além de auxiliar na adaptação física e mental dos trabalhadores. contribuindo na
adequação do trabalho ao trabalhador e no seu melhor aproveitamento em função de suas aptidões
normatiza e padroniza ações voltadas ao controle medico e prevenção, mantendo uma cultura
prevencionista adequada a responsabilidade social da empresa, baseada principaimente em ações
educativas e de convencimento. E assim reduzir os indices de acidentes de trabalho. doenc.as
profissionais e do trabalho e cumprir a legislação trabalhista e civil no que se refere a saúde do
trabalhador.
2. RESPONSABILIDADES
Conforme transcrição da NR-7:
7.3.1 Compete ao Empregador:
a) garantir elaboração e efetiva implementação do PCMSO. bem como zelar peia sua eficácia:
b) custear. sent &his para o empregado, todos os procedimentos relacionados ao PCMSO:
c) indicar, dentre os medicos dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina dc
Trabalho — SESMT. da empresa, um coordenador responsável pela execução do PCMSO.
d)Item 7.1.3 Caberá 6 empresa contratante de mão-de-obra prestadora de serviços informar, à empresa
contratada. os riscos existentes e auxiliar na elaboração e implementação do PCMSO nos locais de
trabalho onde os serviços estão sendo prestados.
• Compete ao empregador. custear todos os procedimentos relacionados ao programa.
• Todos os funcionários deverão fazer o exame ocupacional anualmente.
• Verificar a validade dos exames periódicos.
7.3.2. Compete ao medico coordenador:
a realizar os exames medicos previstos /70 item 7.4.1. ou encarregar dos mesmos profissional medico
familiarizado corn os principias 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 trabalhador da empresa a ser
examinada;
encarregar dos exames complementares previstos nos itens, quadros e anexos desta NP. profissionais
elan entidades devidamente capacitados, equipados e qualificados.
• Compete ao médico coordenador do P.0 M.S.O. determinar os exames médicos minimos
exigidos e os exames complementares de acordo com suas necessidades.
DESENVOLVIMENTO
Para cada exame medico realizado, o médico examinador emitirá o Atestado de Saúde
Ocupacional — ASO. em três vias: uma ficará arquivada na instituição, uma será obrigatoriamente
entregue ao trabalhador e outra arquivada junto ao prontuário. O ASO usado pelo serviço de saúde da
instituição é um documento padronizado. elaborado conforme com as informações descriminados no item
7.4.4.3 da NR-07.
Com base na analise de riscos e na avaliação medica do ambiente de trabalho. recomenda-se ao
medico examinador ou responsável o acompanhamento com a periodicidade sugerida. para que os
objetivos do PCMSO sejam alcançados
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E importante ficar previsto que qualquer exame complementar, que faça parte destes ou não,
podem ser solicitados pelo medico examinador a qualquer tempo, se este achar necessário, face a
sintomas, quadro clinico ou acidentes, relacionados ao desempenho da atividade profissional, que
possam necessitar de esclarecimento e diagnóstico imediatos.
Os principais exames são denominados em:
EXAME ADMISSIONAL
Deverá ser realizado antes que o empregado assuma as suas funções. O principal objetivo da
avaliação médica inicial do candidato é a comprovação da adequação física deste a função que virá
desenvolver, e se não existem alterações em sua saúde que o impeçam de ser efetivado em tal atividade.
No caso de identificação de alterações. será avaliado por especialista na area especifica, para auxilio de
conduta, e, se comprovadas realmente alterações, isto implicará em restrições à atividade ou inaptidão
do trabalhador para a função a que se destina o que deverá ser consignado por escrito no ASO Atestado
de Saúde Ocupacional.
EXAME MEDICO PERIÓDICO
Os Exames Medicos Periódicos são realizados respeitando-se a periodicidade especificada na
NR - 07. ou seja, anualmente para todos os colaboradores ou em intervalos menores conforme critério
do Medico Examinador e/ou Coordenador. Os exames complementares são. obrigatoriamente.
disponibilizados pelo empregador e compreendem os exames laboratoriais de natureza ocupacionais
necessanos para o monitoramento da exposição a agentes nocivos. Além dessas, outras provas podem
ser solicitadas, a critério medico, para prevenir situações capazes de gerar agravos à saúde dos
servidores
EXAME MEDICO DEM1SSIONAL
Os Exames Medicos Demissionais são realizados nas ocasiões de demissão. Caso seja
necessário o medico poderá solicitar exames complementares para verificar o estado de saúde deste
colaborador no momento de sua demissão.
0 Exame Medico Demissional sera obrigatoriamente realizado ate a data de homologagão. desde
que o último exame medico ocupacional tenha sido realizado há mais de:
• 135 dias para empresas de Grau de Risco 1 e 2:
• 90 dias para empresa de Grau de Risco 3 e 4.
EXAME MEDICO DE RETORNO AO TRABALHO
Ci Exame Medico de Retorno ao Trabalho deve ser realizado. obrigatoriamente, no primeiro dia da
volta ao trabalho do servidor ausente por período igual, ou superior a 30 dias. por motivo de doença ou
acidente, de natureza ocupacional ou não, e parto.
EXAME MEDICO DE MUDANÇA DE FUNÇÃO
O Exame Medico de Mudança de Funk deve ser realizado antes da data da mudança quando
implicar na exposição a risco diferente ao que estava exposto anteriormente.
4. REVISAO DOS PROGRAMAS ANTERIORES:
ANALISE GLOBAL ANUAL DO PPRA
Segundo a NR 9 - 9.1.3 0 PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da
empresa no campo da preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, devendo estar
articulado com o disposto nas demais NR, em especial com o Programa de Controle Medico de Saúde
Ocupacional PCMSO previsto na NR-7. Dessa forma. o PCMSO deverá ser planejado e implantado com
base nos riscos a saúde dos trabalhadores identificados nas avaliações realizadas pelo PPRA
RELATÓRIO ANUAL DO PCMSO
O PCMSO obedecera a um planejamento de ações anuais, devendo estas ser objeto de um
relatório anual. Ë um documento que deverá ser apresentado e discutido com a CIPA, no momento que
passar a existir. sendo sua ccipia anexada ao livro de atas dessa comissão. Conforme NR 7:
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7.4.6. 0 PCMSO deverá obedecer a um planejamento em que estejam previstas as ações de
saúde a serem executadas durante o ano, devendo estas ser objeto de relatório anual.
7.4.6 2. 0 relatório anual deverá ser apresentado e discutido na C1PA, quando existente na
empresa. de acordo com a NR 5. sendo sua copia anexada ao livro de atas daquela comissão.
7.4.6.3.0 relatório anual do PCMSO poderá ser armazenado na forma de arquivo informatizado.
desde que este seja mantido de modo a proporcionar o imediato acesso por parte do agente da inspeção
do trabalho.
Para fazer o acompanhamento recomendamos à empresa preencher a tabela abaixo todas as
vezes que encaminhar um colaborador para a realização de exames ocupacionais.
TABELA DE ACOMPANHAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES
ANO DE VIGÊNCIA:
RESPONSAVEL:
COLABORADOR

SETOR

TIPO DE EXAME REALIZADO
(ADMISSIONAL. PERIODIC°,
DEMISSIONAL. ETC)

EXAMES
COMPLEMENT
REALIZADOS

O relatono anual deve discriminar, por setores da instituição, o número e a natureza dos exames
medicos, incluindo avaliações clinicas e complementares, estatísticas dos resultados considerados
anormais e o planejamento para o ano seguinte. Ele é elaborado e assinado pelo Médico Coordenador
que acompanhou os exames realizados durante o ano.
RELATÓRIO ANUAL DO PCMSO(QUADRO Ill — NR7)
ANO DE VIGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

1

SETOR ;

NATUREZA
DO EXAME

N' ANUAL DE
EXAMES
REALIZADOS

N° DE
RESULTADOS
ANORMAIS

N' ANUAL DE
RESULTADOS
ANORMAIS X 100
N° ANUAL DE EXAMES
REALIZADOS

N'DE EXAMES
PARA O ANO
SEGUINTE

A E ASSINATURA

Também é necessário relatar quantos acidentes e afastamentos anuais. inclusive estatísticas de
trabalhadores transferidos e incapacitados.
RELATÓRIO DE ACIDENTES COM VITIMA (QUADRO Ill - NR 4)
ANO DE VIGÊNCIA
RESPONSÁVEL:
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RELATORIO DE DOENÇAS PROFISSIONAIS(QUADRO IV - NR 4)
ANO DE VIGENCIA:
RESPONSÁVEL.

TIPO DE
DOENÇA

N=
ABSOLUTO
DE CASOS

SETORES DE
ATIVIDADES
DOS
PORTADORES

'
N
RELATIVO
DOS
CASOS

N DE
ÓBITOS

N' TRABALHAD.
TRANSFERIDOS

N' DE TRABALHAD
INCAPACITADOS
DEFINITIVAMENTE

E ASSiNATÜRA
5. CAT- COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO OU DOENCA PROFISSIONAL
Sendo constatado um acidente de trabaiho, com ou sem agravo, afastando ou não o trabalhador
de sua função, ou mesmo sendo constatada a ocorrência ou agravamento de doenças ocupacionais
caberá ao medico coordenador ou examinador, trabalhador ou chefe de setor, emitir a Comunicação de
Acidente de Trabalho e/ou Doença Profissional - CATDOC, com o objetivo primordial de vigilância
epidemiolOgica, para a posterior adoção de medidas de controle dos riscos diagnosticados. nos
ambientes de trabalho.
FLUXOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO:
A empresa deverá adaptar o fluxograma conforme a realidade de cada função. Porém as
observações relativas a documentação são padrões a todas as empresas:
1) A CAT deverá ser preenchida por responsável indicado pelo empregador;
2) 0 medico do PS deverá preencher a folha 5(conduta no Momento do acidente") e parte da
CAT y dados do atendimento medico"), ou se preferir, poderá emitir um relatório contendo as
seguintes informações.
• Parte(s) do corpo atingida(s):
• Se houve internação ou não,
• Duração provável do tratamento;
• Tempo de afastamento, se houver;
• Diagnostico provável:
• Descrição da lesão:
• Data e hora:
• Assinatura do medico e identificação legível com nome e CRM
3) Após esse atendimento o trabalhador ou o responsável nominado pelo empregador, deverá
entrar em contato com a SEGMED (segunda a sexta-feira de 8:30 ás 10:30 horas), para
comunicar acidente de trabalho.
4) As folhas 6 e 7 do CAT, serão preenchidas pelo medico do trabalho mediante atestado do
medico assistente ou relatório medico de atendimento ou NAT (Notificação de Acidente de
Trabalho).
PRIMEIROS SOCORROS
O estabelecimento deve ser equipado com material necessário ã prestação dos primeiros
socorros, considerando-se as caracteristicas da atividade desenvolvida, devendo ser mantido sob a
responsabilidade de pessoa capacitada para esse fim.
0 Artigo 25 do Decreto 20.931 de 11/01/32 deixa claro que é crime prescrever medicamentos sem
ter responsabilidade técnica para isso. O código penal também aponta regulamentos sobre o assunto.
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SUGESTÃO DE KIT BÁSICO PARA PRIMEIROS SOCORROS:
INSTRUMENTOS
• Tesoura.
• Mascara de proteção facial.
• Luvas latex tipo cirúrgica.
• Colar cervical:
• Óculos de Proteção:
• Termometro:
• Antiácido (sal de fruta).

MATERIAL PARA CURATIVO
• Algodão Hidrófilo,
• Gazes esterilizadas;
• Ataduras:
• Álcool a 70%;
• Adesivos para Curativos:
• Micropore / esparadrapo.
• Soro fisiológico 125 ml.

7. REGISTRO E ARQUIVO DE INFORMAOES
Os Atestados de Saúde Ocupacional - ASO devem ficar a disposição da fiscalização do trabalho
arquivado no local de trabalho do servidor. O Relatório Anual do PCMSO. assim que elaborado, também
deve ficar á disposição da fiscalização, arquivado no Orgão.
Deverão ser realizados registros periódicos. dos seguintes dados, para fins estatisticos e para
futuras intervenções:
• Doenças Ocupacionais, por setor e função.
• Acidentes de Trabalho, conforme CAT/DOC,
• Exames Realizados. tipo, número (por setor) e número de exames alterados (por setor e
função).
• Absenteismo. por causa. setor função e period°.
Cabe ao setor responsável pela implementaçâo do PCMSO, indicado pelo empregador. o registro,
manutenção e atualização destes dados. No que se refere aos Registros Medicos. este programa orienta
que a NR 07 seja integralmente obedecida. conforme transcrigão.
7.4.5. Os dados obtidos nos exames medicos, incluindo avaliação clinica e exames
complementares, as conclusões e as medidas aplicadas deverão ser registradas em prontuário clinico
individual, que ficará sob a responsabilidade do medico coordenador do PCMSO.
7.4,5.1. Os registros a que se refere o item 7.4.5. deverão ser mantidos por um período mínimo
de 20(vinte) anos após o desligamento do trabalhador
7.4,5.2. Havendo substituição do medico a que se refere o item 7.4.5. os arquivos deverão ser
transferidos para o seu sucessor."

PROGRAMAS DE ATENÇÃO A SAÚDE:
Segundo a NR7. O PCMSO deverá obedecer a um planejamento em que estejam previstas as
ações de saúde a serem executadas durante o ano. Deste modo, a empresa devera estabelecer um piano
de ação para desenvolver as atividades abaixo discriminadas anualmente.
Durante o ano, poderão ser desenvolvidas atividades de caráter coletivo específicos para
determinadas condições descritas no PCMSO ou detectados a partir do seu desenvolvimento tendo
como enfoque a prevengão, mas também o monitoramento das condições crônicas de saúde Corno
exemplo, podemos citar a Hipertensão Arterial. o Diabetes, a Obesidade. a Dependência Quimica. o
Tabagismo. as DST/AIDS, a Saúde Mental
A seguir sera apresentado um cronograma para ter como base de iniciativas na area de saúde do
trabalno. NOTA: Uma prioridade baixa não quer dizer que não seja necessária sua implantação e
sim, que ha outras situações com maior prioridade que devem ser realizadas antes.
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CRONOGRAMA DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO A SAOCTE—
DESCRIÇÃO
]PRIORIDADE

TE

-Realizar palestras de temas relacionados a saúde do trabalhador, tais como:
de Hipertensão Arterial, o Diabetes, a Obesidade, a Dependência Química, o
Tabagismo, as DST/AIDS, a Salida Mental. Se a empresa tiver CPA, podem
ser abordadas na Semana do Servidor Público e na Semana interna de
Prevencão de Acidentes SIPAT.
Realizar campanhas de orientações a riscos ergonômicos e de acidentes em
' geral.
Outras campanhas podem ser acompanhadas através do portal da saúde do
governo federal, http://portalsaudesaude.gov,br/index.php/cidadao/acoes-e-

baixa

media
baixa

ffooramas.

'nfluenciar a doação anual de sangue per parte dos colaboradores.
baixa
4..
Para um melhor acompanhamento da saúde dos trabalhadores, todos os I
afta
colaboradores serão submetidos a exames,oeriOdicos anualmente;
• Caso tenham casos de gestantes e lactantes em locais com insalubridade
deverá ser obedecida a decisão da ADI 5938 — onde apontam que gestantes e
lactantes nao podem trabalhar em locais insalubres ou periculoso (lei
13.467/2017). Mudanças no artigo 394-A, Ação Direta de Inconstitucionalidade Sempre que
necessário
(ADI) n 0 5938, pela inconstitucionalidade dos incises II e III do art. 394-A, no
trecho que discorre sobre a dispensa da gestante ou lactante do trabalho
insalubre/periculoso somente com anuência de medico de confiança.
z*Z.

FUNÇÕES
A empresa conta cam 27 funcionarios, distribuidos nas seguintes funções.
Setor: ADMINISTRAÇÃO
rudiar administrativo I
Assistente administrativo 1
Setor: E-CO
ERCE
Vendedor JR
Setor: FINANCEIRO
/...,naiista de credito e cobrança JR
'Analista consta a pagar JR
A .ixiar de credito e cobrança I
E'. :lof io
Setor: COMPRAS
SLIOE'",, Y-3or de compras
Supei-,;;sor de compras
Comprador JR
Assistente de compras
-Setor: GARANTIA
Analista controleQualidade JR
Setor: LOGISTICA E DISTRIBUIIÇÃO ,
Auxiliar Aon 11
Assistente dc gística e dist ibuiçáo II
Auxiliar adrr:..strativo I
Aprendiz
Auxiliar log Distr I
tvlotoboy

Número de Funcionários:
Número de Funcionários:

01
01

j Número de Funcionários:

01

Número de Funcion , s:
Número de Funcionanos:
Número de Funcionários:
Número de Funcionários:

01
01
01
01

Número de Funcie -arlos!
Númerode Funt*,
- -io :
Número de Funcionos'
_Número de Funcio,-,. ics.

01 .
01
01
01

Número de Funcionários;

01

Número de Funcionários:
Número de Funcionários;
Número de Funcionários;
Número de Funcionários.'
Número de Funcionários:
Nt:in ,ero de Funcionários:

di
01
01
01
01
01
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Setor: LIMPEZA
Auxiliar de serviços Gerais
Setor: MARKETING
Analista Marketing JR
Setor: PROCESSOS
Analista processos PL
Setor: RECURSOS HUMANOS
Supervisora de RH
,Setor: VENDAS
Vendedor Sênior
Vendedor Junior
Vendedor Pleno

I Número de Funcionários*

01

Número de Funcionários:

01

I Número de Funcionarios:

01

I Número de Funcionários:

01

Número de Funcionários:
Número de Funcionários:
Número de Funcionários:

01
04
01

CRONOGRAMA E ESPECIFICAÇÕES DE EXAMES

SETOR: ADMINISTRA
_FUNÇÃO: Auxiliar administrativo I
; NUM. FUNC.:01
DESCRipA.o DA FUNÇÃO: Emitir pedidos de compra e lançamentos de NF's de entrada no sistema.
FUNÇÃO: Auxiliar administrativo I
NUM. FUNC.:01
DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO: Emitir pedidos de compra e lançamentos de NF's de entrada no sistema.
Cotação de pegas. Controle de planilhas
FATORES DE RISCO AMBIENTAL
AGENTE
ESPECIFICAÇÃO
EXPOSIÇÃO
Não ha exposições
Não se aplica
Não se aplica
CRONOGRAMA
Retomo ao
de
Exames
, Admissão
Periódico
Trabalho
I Função
Exame Clinico
X
12 MESES
X
X
Outros exames se necessário

TMudança

SETOR: E-COMMERCE
FUNÇAO: Vendedor JR
NUM. FUNC.:01
DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO: Realizar a venda e-commerce dos produtos. Realizar o atendimento aos
clientes através de chats. emails. site e mictas socials. Realizar o lançamento de todas as informações
comerciais no CRM.
FATORES DE RISCO AMBIENTAL
AGENTE
ESPECIFICAÇÃO
EXPOSIÇA0
Não há exposições
Não se aplica
Não se aplica
CRONOGRAMA
Retomo ao
Exam's
Admissão
Periódico
Trabalho
Exame Clinico
X
12 MESES
X
Outros exames se necessário.
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SETOR: FINANCEIRO
.
FUNÇÃO:..Analista de crédito e cobrança JR
NUM. FUNC.:01
,
, DESCRIÇA0 DA FUNÇAO: Realizar análise de credito de acordo com as normas da empresa. i

: Realizar baixas, alterações e abatimentos nos boletos emitidos pelos bancos. Realizar o preparo de i
. depósitos bancários. Acompanhar os processos financeiros das filiais. Realizar fechamento dos caixas. •
.
- NUM. FUNC.:01
Analista Contas a pagar JR
;
Realizar conferência e programação de pagamentos. Emitir extratos
bancários. Realizar o fechamento de câmbio. Emissão e controle de relatórios e documentos para
i diretoria. Atualização de saldos bancários. Controle .defluxo de caixa.
' FUNÇÃO: Auxiliar de credito e cobrança I
;
,
Envio de remessas bancárias. Baixas de boletos. Emissão de 2° via e 1
alteração de boletos
FUNÇAO: Estagiário
Fechamento e abertura de malotes. Separação de documentos para
,
contabilidade. Arquivos.
FATORES DE RISCO

1

FUNÇÃO:
DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO:

NUM. FUNC.:01

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO:

NUM. FUNC.:01

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO:
AGENTE

AMBIENTAL
ESPECIFICAÇAO

Não há exposições

Não se aplica

CRONOGRAMA

L.

Retorno ao
Trabalho
X
12 MESES
X
Outros exames se necessário.

AdmissãoPeriódico

Exams
Exame Clinico

EXPOSIÇA0

Não se aplica

FSETOR: COMPRAS
DESCRIÇÃO DA

Mudança de
FurIção
X

Demissão
X

FUNC.:01

: FUNÇÃO: Supervisor de compras
NUM.
.
FUNÇÃO: Realizar a gestão de estoque. gestão de compras e gestão comercial das
: linhas de acordo com as políticas pré-estabelecidas pela empresa. Acompanhar os estoques da matriz
e filiais. Realizar .gestão de vendas perdidas. Participar de reuniões com os fabricantes.
Supervisor de compras
I
Realizar a gestão de estoque. gestão de compras e gestão comercial das ¡
linhas de acordo com as políticas pré-estabelecidas pela empresa. Acompanhar os estoques da matriz ;
. e filiais. Realizar a gestão de vendas perdidas. Participar de reuniões com os fabricantes. Realizar a I
. gestão da equipe de compras.
FUNÇÃO: Comprador JR
NUM. FUNC.:01
DESCRIÇÃO DA
Realizar processos de transposição de estoque de pegas. Realizar ;
3 cadastro de novos produtos e promover a manutenção dos cadastros existentes. Enviar relatório diário .
- de vendas. Analisar as necessidades de reposição e remanejamento dos produtos entre matriz e filiais. .
Realizar a gestão de estoque e consequentemente a gestão de compras de acordo com as linhas e !
políticas pré-estabelecidas pela empresa.
FUNÇÃO: Assistente de Compras I
Prestar apoio ao Supervisores de Compras. Elaborar relatórios. Realizar
o monitoramento do estoque para fins de reposição de itens. Realizar transferências de mercadorias :
entre matrtz e filiais Prestar apoio para o abastecimento de pegas para a montagem de motores.

FUNÇÃO:
DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO:

NUM. FUNC.:01

FUNÇÃO:

NUM.FUNC.:01

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO:
AGENTE

Não há exposições
Exames
..

Exame clinico

FATORES DE RISCO AMBIENTAL
ESPECIFICAÇÃO
Não se aplica

r
1 Admissão

EXPOSLÇÂO
. . . ._ _......

Não se aplica

CRONOGFtAMA

Retorno ao
Trabalho
X
12 MESES
X
Outros exames se necessano
Perkklico

Mudança de
Fungão
X

Demissão
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LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO
NUM. FUNC.:01
FUNÇÃO: Moto boy
DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO: Por meio da motocicleta, realizar coletas e entregas de documentos.
valores, mercadorias e encomendas
FATORES DE RISCO AMBIENTAL
Expos10o _
AGENTE
ESPECIFICAÇÃO
Não há exposições
Não se aplica
Não se aplica
CRONOGRAMA
Exames
Exame Clinico
Audiometria
Exame Otológtco
Hemograma Completo
Acuidade Visual

Admissão

Periódico

Retorno ao : Mudança de
Fur,ção
Trabalho

emissão

12 MESES
VER OBS

12 MESES
X
12 MESES
Outros exames se necessário.
7 OBS: O exame audiornêtrico (audiometria e exame otológico) será realizado, no mínimo, no momento .
da admissão, no 60(sexto) mês após a mesma, anualmente a partir de então, e na demissão

FSETOR: LIMPEZA
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais I
NUM. FUNC.:01
DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO: Realizar a limpeza tanto dos ambientes internos quanto externos, retirar
os lixos lavar os banheiros preparar o cafe
FATORES DE RISCO AMBIENTAL
AGENTE
ESPECIFICAÇÃO
EXPOSIÇAO
Biolbgico
Bactérias, virus e fungos
1 hora
Ouimico
Sabão liquido, hipoclorito de sódio
2 horas
CRONOGRAMA
Retomo ao
'Mudança
Exames
Admissão
1
!
Trabalho
de Função Demissão
Periódico
Exame Clinico
X
12 MESES 1
x
x
Outros exames se necessário

:_.....SETOR:
.,. MARKETING
,FUNÇÃO: Analista Marketing JR
NUM. FUNC.:01
DESCRICAO
DA
FUNÇAO:
Desenvolver
artes
gráficas.
Assessorar na divulgação de eventos
;
, (propaganda de radio, midia social outdoor, feiras, etc). Analisar ações de marketing. Acompanhar as
, campanhas de vendas.
FATORES DE RISCO AMBIENTAL
AGENTE
ESPECIFICAÇÃO
EXPOSigAo
Não ha exposições
Não se aplica
Não se aplica
CRONOGRAMA
Retomo ao I Mudançade I
Admissão
Periódico
Demissão
Trabalho
Função
Exame Clinico
12 MESES
Outros exames se necessário.
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r- ETOR: PROCESSOS

1

NUM. FUNC.:01
FUNÇÃO: Analista Processos PL
DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO: Identificar e implementar melhorias em processos. Mapear, organizer e 1
acompanhar processos desde administrativos quanto produtivos e de serviços. Desenhar e
procedimentos e instruções de trabalho. Gerir os softwares descrever de gestão da empresa de acordo
com os processos internos
FATORES DE RISCO AMBIENTAL
EXPOSIÇÃO
ESPECIFICAÇA0
AGENTE
apic.;
Não ha exposições
Não se aplica
NAG
CRONOGRAMA
Mudança de
Retorno ao
Periódico
Demissão
Exames
Admissão
Trabalho
Função
12 MESES
X
Exame Clinico
X
Outros exames se necessário

SETOR: RECURSOS HUMANOS
FUNÇÃO: Supervisora de RH
NUM. FUNC.:01
DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO: Supervisionar o desenvolvimento das atividades das áreas de recursos
1 humanos, com foco em recrutamento e seleção, treinamento. administração de pessoal, segurança do
trabalho, medicina ocupacional, cargos e salários e benefícios. Realizar avaliações periódicas nos
colaboradores. Realizar planejamentos de RH estratégico. Desenvolver formatos de remuneração
baseado em indicadores de desempenho.
FATORES DE RISCO AMBIENTAL
AGENTE
ESPECIFICAÇÃO
EXPOSIÇÃO
I
Não há exposições
Não se aplica
Não se aplica
CRONOGRAMA
Retorno ao
Mudança de
Exams*
Admissão
Periódico
Demissão
Trabalho
Função
Exame Clinico
X
12 MESES
X
X
Outros exames se neCessario

SETOR: VENDAS
, FUNÇÃO: Vendedor Senior
NUM. FUNC.:01
DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO: Estreitar o relacionamento entre a empresa e os clientes de modo a gerir as i
carteira (tanto clientes ativos, quanto clientes inativos). Realizar vendas ativas, buscando cumprir as metas
estabelecidas pela empresa. Realizar o lançamento de todas as informações comerciais no CRM
FUNÇÁO: Vendedor Junior
' NUM. FUNC.:04
I
DESCRIÇÃO DA FUNÇÁO: Estreitar o relacionamento entre a empresa e os clientes de modo a gerir as :
carteira (tanto clientes ativos, quanto clientes inativos). Realizar vendas ativas, buscando cumprir as metas :
estabelecidas pela empresa. Realizar o lançamento de todas as informações comerciais no CRM
FuNçAo:
' NUM. FUNC.:01
. . .. _Vendedor Pleno
..... ...._____....
, DESCRIÇAO DA FUNÇAO: Estreitar o relacionamento entre a empresa e os clientes de modo a gerir as
- carteira (tanto clientes ativos, quanto clientes inativos). Realizar vendas ativas, buscando cumprir as metas
, estabelecidas pela empresa. Realizar o lançamento de todas as informações comerciais no CRM.
FATORES DE RISCO AMBIENTAL
._.
._...
AGENTE
ESPECIFICAÇÃO
.
EXPOSIÇÃO
Não há exposições
Não se aplica
Não se aplica
CRONOGRAMA
Retorno ao
Mudança de
Exames
, Admissão
Periódico '
Demissão
Trabalho
I
Função
Exame Clinico
X
12 MESES
X
X
Outros exames se necessário.
Segmed - Segurança e Medicina do Trabalho

PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL

14

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Antes de encaminhar seus trabalhadores para realizarem exames, recomendamos que:
Verifiquem no cronograma quais exames ele necessita de acordo com o setor e a função que
desenvolve.
2. Preencha o formularia com todos os exames citados no PCMSO e os riscos correspondentes.
3. Leia as recomendações e as transmita para seu trabalhador.
As empresas que não cumprirem as exigências das NR's e implantação dos seus programas
estarão sujeitas a penalidades que variam de multas á nterdição do estabelecimento. As multas são
calculadas em função do número &.z.: empregados existentes na empresa e do indice de infração (de 1 a
4), que por sua vez é encotiTado de acordo com o itemisubitem da norma regulamentadora que foi
desoumprido, tudo conforme
o anexo I, da NR 28, que trata especificamente das penalidades.
A responsabilidade tcrica do presente documento, confeccionado pelos profissionais abaixo
assinados restringe-se única e exclusivamente as avaliações e recomendações realizadas pelo mesmo
ficando a cargo da empresa, toda e quaisquer responsabilidade na sua implementação, inclusive e
principalmente quanto ao custeio das diversas ações e medidas de controle aqui preconizadas.
O PRESENTE DOCUMENTO CONTÉM 14 PAGINAS E FOI ELABORADO PELA EQUIPE TÉCNICA
DA SEGMED— SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO.
Rua Andirã, 154 - CEP. 86020-520 - Fone:(43) 3323-7772
Londrina - PR - E-mail: segmed.smt@gmail.com

CLINICAS
OCUPACIONAIS
RECOMENDADAS:

SEGMED — LONDRINA, PR
R. Andiri, 164 — Londrina, PR - Fone:(43)3323-7772
SEPREV— CAMBE, PR
R. Nossa Senhora do Rocio, 300 - Fone:(43)3036-3139

MEDICOS
EXNAVADORES:

Dra Maiara Helen Mistsue Inaba CRM 38633/PR
Dra. Wanda E U BatisteIla - CRM 7686/PR
Dra Natal! T. Cavalari — CRM 41066/PR
Dra. Kérima Dayane Cabrini — CRM 41084/PR

COORDENADOR:

Lucas CC Marqueze
CRM 24666
-

„Londrina, 24 de Janeiro de 2020.
E

Segurav.:, Mecina do
ranalho SiS Ltda.
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DICAS IMPORTANTES:
LEIA ATENTAMENTE TODAS AS PAGINAS DESTES DOCUMENTOS.
VERIFIQUE SE FALTA ALGUMA ATIVIDADE QUE O COLABORADOR
EXECUTA E NAO ESTA MENCIONADA NA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES.
PPRA - ATENÇÃO NAS PAGINAS:
A EMPRESA DEVERA ADOTAR E MANTER UM REGISTRO DE DADOS
TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DO DESENVOLVIMENTO DO PPRA, DE
ACORDO COM A NR 9 ITEM 9.3.8.
Independente da ocorrência de alterações ou da implantação de medidas au

interfiram ou controlem a exposição dos trabalhadores aos agentes ambientais. devera haver o
monitorarnento periodic° dessa exposição. Os estudos, as recomendações e as orientações das
prioridades de execução das medidas de controle são de responsabilidade da empresa.
0 planejamento. metodologia, implantação e documentação das medidas de
controle são de responsabilidade das lideranças das Areas ou da empresa. que deverá
elaborar e executar Plano de Ação Gerencial do PPRA. (Multa MTE: de R$1.799,39 a
R$5.244.95). Verificar os meios de divulgação dos dados que aponta o PPRA e registrar o
que esta sendo realizado.(Multa MTE: de RS1.201,37 a R$3.494,50).
Qualquer alteração no processo de trabalho, estrutura física e funções, deverão
ser comunicadas a SEGMED para serem realizados os devidos adendos.
Avaliações quantitativas para complementar a avaliação do ambiente devem ser
planejadas e custeadas pelo empregador corn o objetivo de monitorar o ambiente de trabalho
alem de dar subsidio técnico para a caracterização de insalubridade

LIP / LTCAT ATENÇÃO NAS PAGINAS:
Observe corn atenção quem tern direito a insalubridade e a pericutosidade Observe se
são necessários EPI's para neutralizar o adicional. Também verifique que pode ter insalubridadel
penculosIdade e não ter aposentadoria especial ou vice versa. Ver todos as conclusões

PCMSO ATENÇÃO NAS PAGINAS:

:

A EMPRESA DEVERA SEGUIR A PERIODICIDADE E OS EXAMES CONTIDOS
NO PCMSO.
Fazer a programação dos exames ocupacionais para que o mesmo esteja conforme a

solicitacâo prevista no PCMSO. Além disso, deverão ser realizados todos os exames
compiE/lentares scilicitados (Multa MTE: de RS1.799.39 a RS5 244.95).

SEGMED
SEGURANÇA
MEDICINA DO
TRABALHO

LEÃO ENERGIA INDÚSTRIA DE GERADORES LIDA

PPRA

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
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NR 09

06/07/2020 a 05/0712021
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- IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL: LEA() ENERGIA INDÚSTRIA DE GERADORES LTDA
NOME FANTASIA: LEÃO ENERGIA LONDRINA
CGC/CNPJ: 10.837.578;0001-50
ENDEREÇO: BRASILIA, 4411
BAIRRO: LINDOIA
CIDADE: LONDRINA
ESTADO: PR
CEP: 86079-000
FONE: 43 3394-6472
CNAE (principal): 2710-4-01
Atividade Principal: FABRICACAO DE GERADORES DE CORRENTE CONTiNUA E ALTERNADA,
PECAS E ACESSORIOS
GRAU DE RISCO: 3
1....UIVIVUltiAl) LIU LILPHLAW LJC

Faixa Etária

i

ruptulunimmivo
Feminino

Masculino

-18 ANOS

0

+18 e -45 ANOS

34

+45 ANOS
35

Funcionários por sexo
Total de funcionários

I

10
45

RESPONSAVEL(IS)DA EMPRESA:
1. MARA GORETE NAIDA

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LIDA
Rua Andira, 154, Centro. Londrina - PR
Teiefone•(43) 3323-7772 E-mail: segmed.smt gmaii.con,
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2 -APRESENTAÇÃO
monitor

PPRA uorltFrr. os aspectos estruturais do orograma. tais como: antecipação. reconhecimento avaleção
-nto o amtrole dos riscos ambientais existentes na ambiente de trabalho.

(i!) PPRA dependera da identificaçâo dos riscos ambientais encontrados na fase
;i complex!,
ruconheciniew.:: Caso não selam identificados riscos ambientais. o PPRA se resumira a fase de
registra e liv.:Igacão dos dados encontrados. A análise dos riscos encontrados no ambiente
antec4,30
t - xposto. segue co acordo corn a diagrama abaixo:
1F.'• tranaiho a que a colaborador t

Azat,...oac,14),
Recorowc.imento e
vaire.arees•to dots riSc

Av4re4çA0 dos

EXPOIOÇAC,

tvigtaoS

reconi-c

no

rrif

Iej..40
Pr.,
,

'NR-9 item 9. 1 2.
Quando 17ãO forem identificados riscos ambientais nas fase
antecipageo ou
odescrirns r:o item 9.3.2 e 9.3.3, o PPRA podera resumir-se As etapas previstas nas atineas
rt)ec.menic dos riscos) e "f (registro e divulgação dos dados) do sub-item 9.3.1.
As etapas do PPRA serão reç;istradas neste documento e deverão ficar a disposicão das Autoridades. Serviço
.73(1C em Segurança e Medicine do Traballic i.SESMT). Comissão Interne de Prevenção a Acidents-s(CPA
do .:.;c:guro Social (INSS). Secretaria de Inspecae do TrabalhoiDepartarnecto de Segufer.,.:?
: Delegacia Regonal do Trabalho (DRT), entre outros.
autorização para emIssão de copas. divulgação de seu conte6do. são de exclusive
!!!!-:,:latraves de seus mandatanos

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Ancira 154. Centre. Londrina - PR
Telefone (43)3323-7772 E-mail: segmed.smt@gmail.com
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OBJETIVOS
ureintegraate do Programa de Segurança Ocupacional da LEÃO ENERGIA INDUSTRIA DE
GERADORES LTDA. ern conjunto corn outras iniciativas prevencionistas da empresa.
Este crogram,a, tem como objetivo o levantamento dos riscos no ambiente de trabalhe. asaiiia;a0 potencial dos
quantificaçãs) ou qualific.ação e a melhoria das condições de segurança e saitcle rio meio ambiente de

SUa

aairid
J•sa tambern propor medicas de prevenção e controle dos riscos encontrados. atrases ac sua neutralização
aaisão ou eliriinaçao aos mesmos.
Este trabalho iiforma as empregadores e trabaihadores sobre os riscos, meios para previnir et/ limiter tais
nsisos e para preleger-se dos mesmos de moca a alcançar altos indices de satisfação ern reaaaao a preservação do
isem estar e da integridade física e mental des trabalhadores.
O presente programa tern por firalidade atender as determinações legais emanadas do Ministério do ." rabalno
atraves da NR-9 (Norma Regulamentadora de N 9). da portaria 3,214 de 08106/78. publicaea no Diana Oficial da
Ursa°(DOU)em 06107/78 e da portara 25 de 29112/94. publicado no DOU ern 30/12194 (Rep. 15/1295). estandc ern
vigor a partir de entac.
3.1 OBJETIVO GERAL
Avatar as atividades desenvoividas pelos empregados no exercício de todas as suas iunções e ou atividades,
determinando se os resmos estiveram expostos a agentes nocivos, corn potencialidade de causer prejulzo à saade ou
a sua saegridade fisica em conformidade com a legislaçao vigente. Basea-se em antecIpação. reconhecimento,
avallacao e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a ex,sar no ambiente
de trabalho. tendo ern consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.
3 2 - OBJETIVOS ESPECIFIGOS
anissentais no local de trabalho com a adoção de medidas de controle:
• Monk:Par a exposiçaia •:Jos colaboradores aos rtscos ambientais existentes no local de Iraealhe:
• Fornecer informações sobre as condições de trabalho dos trabalhadores na empresa
• Apresentar informações sobre a saude, o bem ester e a integridade fisica e mental aos trabalhadores da
empresa.
• Arvilisar as condições de trabalho no processo produtivo, visando identificar os nscos potenciais e sugerir
euloasde proleçao paia a sLia reCuçao ou, eliminação.

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
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4 - BASE LEGAL
saúde do trabalho. são de observância
Regulamentadoras f.NR relatives á segurança
privaoas e pi:ini!cas e pelos crgaos públicos da administração dirc.%ta e indireta. bem come
Poceres Legislativo e Judiciario. que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do

nbrigatoria
crgaos

PPRR
te integrante do conjunto mais amplc das iniciativas da empresa no damp° da presereaçao
Ciac.mt:de
.
aos trabalhadores: devenno ester artioulando com o disposto nas demais Normas
Legislagões Previdencrarias. Ern escec:al ccm o Programa de Controle Medico de Saúde
PCMS0 determined° de acordo corn a NR 7. promciverdd assim uma intedigação entre os programas
—noresa.e consequentemente informações para piane¡amento de avaliações medic:as d;recionacas
omasatterações do estadd de saúde do trabalhador. preferentemente anda ern estagicfs

regulamentares sobre segurança e saUde
-nrimento das disposições
-1.)1x.:ação das penalidades prastas na legislação pertinente.
PRA e' sustentação ieq "a
de 22/12!1977
!nisterial n(1 3214 de 08/06/197S
00 001 de 08,101f19C2
'973
• 3.rv• ,e 12,04,1988
•
Can. V. Seção
. X. Cap. II. Seçáo X. An 826
42.2. 423. 424. 425, 429. 432

191 19

,95

5.212,9' ne 24.071991
,

8.21391 ae 174:07,-199'
Decreta n°3.048/99 de 06,(),,
jSSDC: ne 084. 087. 094e 11P
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5 - CONSIDERAÇOES PRELIMINARES
ee.iselo com base nos preceitos legais vigentes. passamos a analisar os aspectos relativos 80 ambiente de
eitietivo do preseire trabalho aplicavets a empress inspecionada. considerando sua classilicacão cc enordo
com as normas esriedidas pelo Ministerio co Trabalho e Emprego. ern razão do número cie empregacios e a netereza
do risco an seae eter:iasies. Para lento. foram efetuadcs os devidos levantamentos na empresa. sempre na companhia
dos funcionerios. peia Gerência e encarregados dos setores ca mesma, As atividades de levantamento das condições
dotse arressenteis; co trabaino foram realizadas nas dependências da LEAD ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES
LIDA.
H 9 Hs:abeiece a oresgatonadade de elaboração e implementação, por parte ue todos os empregaee.e.
eue aieilease tranatnacores corno empregados, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PPP e
-enc,to da sauce e da integridade dos trabalhadores, através ca antecipação, reconnecerento. avallaçao
consequente controle da ocorrência de iiscos ambientais e suas pessiveis influências no bem ester e na integridade
e eiereal
tmhalhador.

As açties do PPRA devem ser desenvolvidas em âmbito de cada estabelecimento, sob a
responsabilidade do empregador. corn a participação dos trabalhadores, sendo que uma reavaliação e uma
analise global de seu desenvolvimento para a realização de ajustes necessários e estabelecimentos de novas
metas e prioridades devera ser realizado anualmente ou sempre que necessário, conforme estipula a NR -9.
Para efeito oeste PPRA sao considerados riscos ambientais. os agentes eXiSterite.,,
, !lo Ine* ambient° de
alho Qt..* ern tuncao de sea natureza, concentração ou intensidade, tempo e grau de expocção sac :',aea7es de
. A,JsAr
A Sauide do eat:all:lector são classificados em:
• Agentes Físicos: ruido, fro, calor. radiações (ionizantes, não ionizantese umidade. p'.;.or ansesnais
• Agentes Químicos: poeiras minerals, poeiras vegetais. névoas, nebitna, gases, vapor. substanceis iversas.
fur%•:s metalcos. redrocarbonetos;
• Agentes Biológicos, virus. bactérias. protozoários. fungos bacilos, parasites, rricreerearesines animals
)econtientOS:
• Agentes Ergonômicos estoreo físico, ritmo excessivo, trabalho em turnos, posture ineorreta. levantamento e
Kractsporte manual de peso. monotonia o repetitividade. jornada prolongada, controle egido de produevicade.
• Acidentes máciuras. equipamentos ou implementos sem proteçao. ferramentas (inaiSeeuaciasi oefeituosas'e
arranic fico Inaciecviado i outras situacões.
Para aviação do presente documento foram avaliados os riscos Fisicos, Químicos e Bic:lag:cos. seeforme
e atelecea NRS no item: "9.1.5 Para efeito desta NR. consideram-se riscos ambientais os agentas físicos, químicos
e biologicos existentes nos ambientes de trabaiho que, em função de sua natureza. concentrio nu ;memo:isle e
;seep() de exfoosar.) são capazes de causer danos á saúde do trabalhador"(grifo nosso).
A empresa devera adotar e manter um registro de dados técnico estruturado de forma a constituir um
historic° técnico e e administrativo do desenvolvimento do PPRA, de acordo com a NR 9 item 9,3.8., tais
corno: relatdrios de antecipação ou de reconhecimento de riscos, laudos técnicos de avaliação quantitative
dos agentes ambientais, registros de treinamento, entre outros. O registro de dados e o !'E.•erlle urneitu
star i.,errore d¡soonivel aos colaboranores interessados ou seus representantes =E•
Ftutticet;
competentes e deverá ser mantido por um período mínimo de 20 anos, ja que este õ o prazo parc prscnçoes das
ações civeis ccees,- uterrnina o AO, 177 do Cedigo de Processo Civil (CPC).

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LIDA
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6 'ESPONSABILIDADE)
Cs empregadores deverão informer tooes os sous colaboradores de maneira apropriada e suficiente sobre 05.
riscos ambientais gue possam originar-se nos iosais de trabalho e sobre os meios disponiveis para prevenir. limiter ou
eliminar tais riscos e para proteger-se dos mesmos. essm corno a proteção ao meio ambiente de passives impactos
mbioness
(Owe aos empregadores proporc.ionar c ricos e recursos necessános para o cumerimento dos objetivos e
sees ssysie do SF.SMT ou dos critreios estabelecidos pela NR-9.
Cs; colaboradores interessados tereo o direito de apresentar propostas e receber inforrnaeees e Deem:K)es s
fim de assegurar a proteção aos riscos ambientais identificacos na execuçâo do PPRA.
Sempre clue ..rios empregadores reatem simultaneamente atividades no mesmo local de eabalho terse,
clever :le executer ações seeress:1as pate apiloar as medidas previstas no PPRA visando a proteçáo de todos os
colaboraoores expostos aos roe:0e arebieress.
0 conhecimento e a percepçâo clue os colaboradores têm do processo de trabalto e dos rissos epees s*.ais
presentes, inciuindo os dados cnesignados no Mapa de Riscos. orevistos na NR-5. deverão ser considerados pars ens
cie planelamento e execução, do PPRA ere todas as suas fases.
RESPONSABILIDADES DO EMPREGADOR:
enipregador e o responseve por estsibeieoer. implementer e assegurar o curnprimesso o PPRA somo
sevidace permanente da empresa".
]I1tX11'?r ilOS trabalhadores sobre os riscos ambientais e meies disponiveis de prote0o.
daSoreeesese.elescootroeesag ae_seeperreseilidacie seas lideranças das ereas
elerieleM.ente.e a
de..Aeá.e..Gereneietsle ?RA
) monitoramento periedico cia exposeeãc dos trabalhadores aos risc.os ambientais sere 'easzado serisee que
souver alterações nos processos produevos. nos locais de trabaleo ou no modo de e,xesi.,eao das ta tas oo
guano° da adoç.io de novas inseficias
;setrole.
RESPONSABILIDADES DOS TRABALHADORES•
responsabisoade or:Pal-sera- e participar na implantaçãis e exesueeo do PPRA
secs recebidas nos trenamentos ofereciaos dentro ao PPRA: e ;reseeir ac seo eseerics
:rev) as ocorrencias que, a seu julgamento possam implicar em r,y.
.os a
•
EPCS

disponibilizados pelo empregador

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Ancire 154. Centro. Lcsserina - PR
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- AVALIAÇA0 DOS RISCOS
Riscos
aoaoa aom a reatioaac
empresa e da legislação vigente. o presente Prograrra de Faca,enaão
visa abranger a estrutura e o desenvolvimenta °nine° as informações colhalas. os leaaritarrientos ciallitatiaas
raiantitativos. assim GOMO as informagties pertinentes para a correta implementação dos demais clocurrarai ae SST

Ambientais - PPRA

7.1 - METODOLOGIA
ta
rli:A'nertto dos riscos e fear) com base nas entrevistas corn trabainaaores ou aeoa ioaa
,aaaalatoa.
Catte .:tesern;:-entiada
tie coasalta íie bibliografia a respea° dos Riscos Ambientais especlficos existertes
LEÃO ENERGIA INDÚSTRIA DE GERADORES LTDA.
As avallaauea da exposição aos Risuca. Ambientais foram tetas tomanco-se
cot tcouente dos seguintes fatores eles reiacionacos.

or base

aaal araaa iniraicaosa uus
de trabafh0, posto por pasta de tratalho. corn reconaeraraieraa
arno!entais existentes e os fatores humanos que es agravam para elaboração de tre.narneri!u> ee()
ccrn or)Inty.0
de eliminação I controle.
• A avaliaaato qualitative e ilaartitativa ptaa comprovar a exposiçao eu a incidéacia dos riscos !tteltlf:tcs
etapa de
ei:iecirner.:o Sera aimensionadc a exposição dos trabalhadores e elaboraaas as respeatiatia mad das d.iaorarrae
Alean de classificar o grau de risco e verificar a necessidade de avaliagão quantitative.
• 1:.)evere ser parte integrante do PPRA um piano de ação cortempsando ativiaades meiaa
a serern
forrin u elimir+ar. minimizer ou controiar os escas ambienaaa
inailementariaa
:3 efetiva expos:a:5o; a suposta concentracao
iiaansinade
Tnx1Cmi:10' CA,
C)grau de exposição: da suposta hipersensibilidade e o tempo de e'etiva
•

,
aaaaão dos atenuações e nexralizações dos riscos na tentativa ao elimina-los.
PERMANENTE.
Aquela que ocre habitualmente ou permanentemente sem intervalos de tempo, ou se;a, aca.alam que C c.borador
cominoaniente exoos,.(:,
cY,POSICACI OCASICNAI:Ils!TPRMITcNT=.
Tyler:E- a:ternadamerte de tempos ern tempos ou apenas por acaso, eventualmente :
tiOefltO ex:ppsto.

seta. aqu1 em (Lie

7"E DE 0,...E.RANCLA
LEMI:(; Q•z: k•.:ierArcta LT, due mates vezes aparece como YIN. de Ingle& "tresholci
1•.-1,e,
;:f:;nceito
tidtudoiental para o aireito trabalnista. Atraves de estudos exaustos. proct:rou-se estabelecer o !Mote aompativel com a
siaaar dace do ambiente em que vive o trabalhador pare as MaiS diversas suostâncias. O limae ic tolerãnela é
expresso de
rnedida Cu agente nor:Avg, sendo assim, e depencente ern tempo e grau. da exposição do funcionaria na

Corisidva-se nível dc aeao o valor acima do qual aevera ser iniciadas Kees preventi,,,ts detotut6a MirlinliZar a
probabilidade de que as exeos:ções a agentes ambienta S ultrapassem os limites de exposaalo As ações devem incluir o
mondoramento periedico da exposaaão, a informação aos colaeoradores e o controle medico.
7.1.5- FONTE GERADORA
SEGIVIED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Ardird, 154, Centro. Londrina - PR
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exr.siçao

partiuuia,e ;:;ei ada

Lu po:..-gente nocve. Uma

peia geração de cada agente nocivo encontrado le .4ri*.ente de trabalh... a :ue o colaborador este
- FASES:
.ura Sek.p.prie ilustra cada fase e $U4:5 etaoas associadas.

MIL.N

:)11311S-1,,,,,V4141iPpi•Vs•
_,

4
,
Z;

•

4,
41,ies.,iti

PL.AAMCNTC:i

rt-.7PA

0

A 9nt.ectpar.;.8o de riscos ambieniais consiste a analise realizaria la concepcao de novos projetos e no estudo prkio de
dia$ nletOdOS ou processos de
reformas e ampliações de instalações. novos produtos.suOprodutos. !loves
ern a rotina existente. ria sentiria de identificar es possivels riscos que
scLer alerocOes CILO
ncorre,
.C1C!,:iC6eS
mecidas neCeSserias bare
reduzir ou neutralizer a extriSiCao :!os,

trabalna:.!tres.

•:..1 ern:
,eut:,dot devera informer ao :.ctor responsavel pelos dodos oe Segurança e Saude Ocupo io,tal toda ve..: q..Je for
ver.'inada poss;r....iidade de irrplantaçâo tie :!ovas instaleOes, maquinas e equipamento. metodos ou urocassos de trabalho, Ou
de modificação
ne forme que influenciem naexiposir,;40 dos trabalhadores pe.1 que seja efeivecia a anificioacão

dos riscos ambientais.

P,E.:0M-IECIMENTO
envolve a identificacâo qualitativa e a explicitaçac. dos Tiscos existentes nos ain.,
çerins nesta etapa Si:

i)iriaçao e localizagao das
geradas traletorias e meios
...t"ii:‘,E,s;; e do tipo de expos ,;,;Ao identit.c..io das furiCõeS e deterrts:if.laçao do corner°

.

a,:

na
ind!cat,,
:os an uossi: cornprometimento
sawte relac.cms 4,"S rIS.COS
na
dc,F.• redidas ie C-07'rOiE ja existentes na e',-prese e aa»
- ecmn
siveis alterações para ;41.1•!)efitEq- a ç!,, ;
riaçeic rins scos arn:entais.
nos sego.ntes
ne Riscos A.mt.),entais. Levantamenlos Ce Rsca;Preliminar de Ris•.;c5
a.:
, ;anos a

41 do ee
sera :nformano o name de substancia ativa, ni a sendo aces
a cvn..x.o-e0o. intersc:acie e tçArpo de exposição conforme o caso aos agentes ncciv -is.
-

a F,'S(1S
Mary:

AC DOS r3iSC.,OS AMEON FAIS E D EXPOSF.,;Ái...,i LOS TRABALr•TA.DiORES

riscos arstieroals consiste na analise das caraLteriii:ticas dos agentes ambientais e do tempo de exposição
oaf.::Astmer o potencial de danos A geude rios trebalhado,,•!?; nos moldes orevistos no Portaria N'54f1. de 11 di
-:,7";:" nos locais onde identificados riscos no aniniente de tratxm)o os renuisitos do item 92..-$.3a NR-9
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eira

a:a:a,

Norma Regularnaraacora af 9 -Programa de Prevenção cie Riscos Amoientais(PPRA;
r:onsliorados
agentes fisicos, aulmicos e biologicos existentes nos ambientes de trabaino que. em
:ie aua aaaneza.
.ansidade e tempo de exposição. são capazes de causar danos integridade frsica e a ..:;a.v.;e do reieilnacor

Sao ai.iIizados metodos oe avaliação qualitativa e quantitativa para dimensionar a concentracao
aataarailis rays locavsae rratiarlai e a exposiçâo dos trabathadores a esses agentes.
QUAL. A

iritensq"!ncle Cos

VA be agentes amaientais sera realizada para dimensionar a e.xposi;ao acis trabalaacores,

rias seguini.es situaVies
a. Exposiçaio aoa agentes arnbientais com o pedil de exposiçao idertificado na etaaa
requeirarri avaliação caantaariva.

recoaaeoiaarito ,:are ;al.*

acas agentes fisicos aressoes anormais. frio, raarações não ionizantes. infra-sair a uitra-sari::: E xposição aos agentes gu4TItcos nas formas solida ou.liquida. que não sofram processo ac ocaantaia aaac occarlioza
''¡:.it.
t.:,!rnent
fioe
n'iudança de estado físico. combustão reação quimica. decomposição, movirrentaçac. d aarao.
sni gere aerodisperaa,des gases iu vapores.
iiça‘ão aos agentes caarniccs na forma oe aerodispersoicies. oases ou vapores, atianoc ti!1 exN!
•
ta!
C. ti.a.poaraão aos agentes bialogicos.
ÇuAN IfAl.IVA oe agentes ambientais sera realizaCa para dimensionar a expasiaaa

aos agentes fisicos Race caior e vibraçoes localizacias e de corpo inteiro aom o perfil de exposoisi
alengicado na etapa de recaahecimento que requeira avaliação gaantitativa;
t.EggiLisição aos agentes guimicus ern forma de aerodispersbides, gases ou vapores. aaando e aia:- mai aairaapia na colet
ou anarise par a tal e com c aerfil cie e,xociação identificacio na etapa de racainheciinciaa: aae a: r;

a.E

raianritativa.
moNi TOPIArviEN TO
A .y.,.3(.):)'; deservolvicas serão registradas em relatónos (quando necessano ilustraciosj. e anexadas em sequência a
e arqk.; ..adas ern c.;relern cromi!oglca.
ciação tios dados. no coniunto. sera realizacia via decartarrielto pesscai. cue recmut-y:3
Os
.ainianao: pri.7',..;:.A1os A LI:-.:.;1",iaç00 err coca setor sera feita, ado departamento pessoai. alem de retinitiea rArydas ff•,ms com
educativo e de cor.sc:erilização. além dos treinamentos especif:cos necessários, deverão ser
la :lac's ••ia
.)resa
sotie a resporsatiiiidade da gerência e serão mantidos our urn period() não infea:a :ie acordo.
inztrumeate normativos respectivo, no seu sub item 9.33 2
arizo arisa lave ser apresentado a C1PA - Comissao Interna de Prevenção de Ac ri
uma Lie suas reuriaaas. devendo sua cópia ser anexada ao livro de atas desta coraitaao-;
O rams:a.Jto,
:dades corn:

.st'a for

aios dCvE18 estar samara aisoonivel aos traoalhaoores aaeressados ou seus reure,:ertantes i Dam as

7.23 - CON TROLE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Serão esLb&ecdas medidas rkcessar ias e suficientes para a eliminaçao ou redução dos riscos arar.i•I ias.
pieven:ras serão oarigatonas sempre que for ultrapassado O limite de tolerância ou a presença ce urn
Assim faz-se necessano um rnonitoramento periodiao corn informação aos trabalhadores e o controie marirai.

selida

0 PPRA sera de abrangeocia a profundloade gradual es caracteristicas dos riscos e das necess,-:;taties de aantrota.
undo não sejarn identificados riscos, se limitara at registro e divulgação dos daui:is GcieleG»,
,cru
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ornpregadoe a emoresa devera comunicar ao Medico do Trabalho
Jeteetece elgurna exc.osiçaio a sseee
rena forma. toda vez que houver suseeita medica corn relaçâo
iewirrieletler rie PCMaa.) pare as devidas providenr:ai.
i.eeosiçae eeiteteaat :7, Medico do Frabalho responsava polo PCMSO. acenara o teer.ico respcnsaaia pelo PA. care as
eiestee.s de eontroles necessaries, a eliminaçao. redueão a niveis tolereveis de e.xpoieaao. eoii aplicaçao
:t.eilata'e •
arete,ea
leapreeades
elect:lies
• ao ainea serem propostas meeilas necesaarais e sufirientes para a eliminagan. minimizaçáo OL: zentroie
e.euis sempre que for verificada urna au mais -en seguintes situações:
eitscas potenciais na fase de antecipaeaa
reieedo forem constatados riscos evelerees a S3t.Ce na rase de reconhecimentre
cs etaultados cas avMargree eunetilativas forem superiores aos valores Iimitc erevietos es
;GthtAmencan Conference of Goverrirrental leaustriat Hygienists)
d Quando. apos a avaliaçeo quantitata,'a dos agentes. for eoestatade exposição acima dos NiiP*,de o; tstaoe1c..
ijs *tansies a e b ao item 9.a.6.2 da NP.O iPertara n' 3214178. do Ministerio co Trabaihre•.a.eindc , axieedielo n aperto
medias peornêtricas de niensidade ou de ror.cer f•Ar;;;
15 t• Prr'.-i'i; n 3214a7a do Miristerio do Trabalho;.
!antes de eee ça f.
oa ACGirt „ajentes
Ouatalo
exeosigao ao calor apreseetar valcres de 181.11G sLperiores ao estabeleele r Afeee
teeri.
aegulaineetadera NR IS (Portaria n '14176,
Ministerio tio Trabalho).
q.ieuandc etraves do controle medico da sae. tear caracteezado o nexo causal entre (Janos observeaos
saece
trabalhaaores e a situação de trabalho a que eles 'learn expnsios
As medidr di -;:s,ontro;e a serem imi)lantadas obe:lecer§0 a seguinte ordem nierarquica: Medidesde eentrole imieeee
Medeee:: :ie
o do org3rizat;10 do trabalho. e Utilização de EPI. As medidas de controle dever() ser
Phi:";:
previsies
dc 'PRA. que cieve ser assinado nett) respenseve! pelas açóes do 11'1,nm°
7.3• ACIDENTE DE TRABALHO
Ac,netcotrabaird e aquele cue aconte:e
,....›tercic,o cio trabaitio serviço da empresa, aroee;ando lesão aorporai
Den ;rtite:‘fud ,.;nt.-lartai ao<iendo causar mode, cerda ou redução permanente o temporeria, ia cape,
:ide.ie ee.ea o
OF
no; i:sse e Doss
reveri-tc=, procurando identificar suas causas e age scare eis.
COt;
,1e:.;arjos ternectmento :le EPia tremarnentos inspeçao de 1A.9ura;
ros
a prevenceo de aeidenies a!ern de teventa,- ;t.:::: e Mapas de Risees buscando a conscientizaçae de ?Nee Prevenção !ambére
se faz através ea analiSe de acidentes ocorreis, toc:e: os acidentes devem ser analisados, buscando seea
nnrn
de propor rne6ctas oreventr,as e:OU corre7-vs que n. er sue repetinão.
, Programa Ue Segurança, os nvve.s de comaraci sãoos principaiS responsaveis
tjc
nrearamee rrntantados. devendo cumprir e fazer as diretrizes estabelecidas. A Segurança e um fator maie, eeeeieiee;
eyeie
cr sso neve ser administrada corn a mesma serenidade e eficiência com que sae trataeoa
dec
eseeeer:
as quatid.%ae p!,,outhptace, custo, e:c. Sao fundaile-teis os seguintes aseectos de acordo corn o proareme.

.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC's)
é tack;
soiterna
eco no movei de at)rang!-Lia coletiva. aestinaee a ereservar
do6.: coiadoradores. O estudo. desemfoivin.!ento e copiar .ac de medidas de proteaac ,teaeive

ietegrideee
eeesee

e orinarn
!e,1Lizarri
a f7traçãO cc
preaidiciais
emeas(pie previnam a liberaçao ou di:,semina4o desses agentes prejudiciais á saúde'
,ie.das CUR reduzam os reveis ou a .-,c:E7entraçaf; desses agentes no ambiente de trabaiee
implantaeao de medidas ee carater
oevera ser acomt;annada de treinamento
,
proceditrereos que assegurem a sue eficiancia e an aerernaçao sobre as evreuels limitações de orree,,elo cue eiereeirn. aeireie
SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Plk.a
54, Centro. Londrina -PR
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;re vado pelt: empregador cu instituii;eo. a inviabilidade lecnica da adoção de medidas de proteção c iv ou qua.
plc: foram suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo. planejamento ou implantação ou aindo em
ernergencial. deveeao ser adotadas outras medidas obedecendo-se á seguinte hierarquia: Meoicas de itareteorganizaçao do trabalho: Utilização dc Equipamento de Proteção Individual - EPI.

estas
0„
de

- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EN):
ceiy-tento cc uso nthveoai, destirado a preservar a integrida
dete.nlina a MR.6 a aplicação dessa medida é imprescindivel observer

feee odos

• Recomendar o EPI adequado tecnicamente ao risco a que o colaeoracior este expos!c e a atividade exercida,
i:onsiderando-se a efic.encei necessária para o controle da exposição ao risco e ao conforto, segendo avalaçáo do
eeiaboracor usuano:
• Estabeiecer programa de treinamentc dos trabalhadores quanto A sua correta utileacesio e onentaçeo sobre as limnações
ue proteção que o EPI oferece:
• Estabelecer normas e procedimentos para promover o fornecimento, o uso. a guarda, a hielenizaçáo. a conservaceo. a
manutenção e a reposição do EPI. visando garantir as condições cie proteção originalmente estabelecidas.
• Caracterizar as funções ou atividades dos trabalhadores. com a respective idertificaçao aos EPle utilizados para os
riscos amoierrais
eiels devem ser marhdcs higienizados e em perfeito estado de conservação de acorco coo as determinações de
manuteneeo que sceoe

empresa e obrigada a fornecer aos empregados EPt's gratuitamente e em boas :ondiçõef.i
• Os EPIs se devem ser usados e recomendados se as proteções coletivas totem tecnicamente'aves eic
'
I P.iderão sei recomendados enquanto a medidas de proteção coletivas estiverem em estudo o.
• Para atender situaçees de emergéneia;
•

TQt.1:.%o

EP i forriecide pela errpresa deve possuir CA (Certificado de Aprovação). expedido peio M nisteeo an .leebalho:

• Ao fornecer o EPI. a empresa deverá registrar o recebimento por parte do empregado em formulário proprice
• Ao fornecer o EPI. a empresa deverá treinar o empregado pare o uso do EPI da forma mais adequada,
• A.o
• Ao

(!e.4'er o

EP i a empresa deve tornar o seu uso obrigatorio nas areas de risco reou recomeedadas:
dace user o EPI somente pare a finalidade a que se destina, zelar pela sua

• Ao einoregado cabe asar o EPI nas Areas de nsco elou recomendadas sob pena de advertenc.as
!usta t4i,,Sa err casp de não cumprimento.

e.30 Ciell30

por

7.6 - SINALIZAÇÃO

ota

AC.) deve
os preceitos ca NR-26. fixande as rores que devem ser usadas para preveeçeo de acidentes,
do i:,C;oiparrierttosce segurança, oeiimitação de areas. identificação de canalizações empregadas .as indesirias pare
gases e advertencia contra os nscos existentes no ambiente de trabalho ou em locas comuns.

- ORIENTAÇÃO E TREINAMENTO
Dave sec oe rorma compativ.el com o progresso tecnoldgico, a gualificaçác ao homem e a guile:Moe& entorsa. Porem,
incentivando a importer-Ida da orientação e treiiiamento cio segurança. urn requisito indispensdvei na sun foenaeeo paeissional.
Sendo aplicado este principio da seguinte forma.
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oc.entaçaç:i, e reinamento em Secura a nvolvendo todos
4n..oivencin-se em tadas as areas dC EMPRESA:

s COLABORADORES e n'vets de COMANDO

!
- e r:ovcs Ft.A.PRFGADOS'
‘Ja

avertalwarnento e fur inaçau de gestcreff:

funcionanos.

.•s assumns especiftoos (na formação eonica em segurança segurança ern eletric:dede Lni.as e gases.? segura
,:f!ombate a inc§ndios. Primeiros socorros. sersibiltzeçao. motores. lubrificaçao, aoeiva
cie cargas e outros):
-'1"a aprOlOrar

deservoker novas profissionals. na reciclagem

rre' 1ç
oe;sns2.,
, arats. ieoscos analise e prevenção de acidentes e doenças. métodos e processds
•risco-, nçôes de orii-e,fry.,- socorros prevenção e combate a incêndios. noções de prevenção cc DST .
depencièr;(.ias dulmicas. orvc:pfos nera,s de higiene no trabalrm. refaaies humanas no trabalho. nopties sobre lemsiar.
e previdenciana relatifies
Segurança e a Sal:me no Trabalho. proteção de --ecuinas. equiparne-.;:),,
s ergonor.r e acres (le Ire namento a reciclagem em segurança. Ass:rn manterco um node' rry•I'
!f,f)bre
'isms entre os EMPREGADOS. E tarnbem permitincio a execuçao segura oas
!oftf:t afr:f
f:fe cv titmerto dcMAPAS DE RISCOS.
GR.g.:".A0

NOVOS EMPREGADOS.

10S •`(.1vC,S

EMPREGADOS drho ser abordados os seguintes assuntos:

'Jloac.bes dos riscos
' d:

::c controic

estarão expostos.
;.,:inzação de equiparrent:j,H. de segurança:

nsibilização dos mesmos para as aspectos c

egfirança du %balk;

eerr os acidentes do trabalho;
trabalho, os procedimentas corretos
;Or rvi:r;

serem tornados;

onr.)s da emrresa

NAMENTO ESPECIFICO.

it.o p-4Ara e exPrniCi0 dacz !"¡Jr,96eS nas areas de apoio da EMPRESA. corn a
r-eque.tas ff.fifici.f.es Estes treinamentos podem ser esnecificos corn a função eszemplos..
con' irolarravels tratratho err altura. tratail-c em espaço confinado trabaino corn •srt. xtuto:,.
7 7-einamento c. rientativos eor,c. treinamento de EPI, treinarnento sabre ergonornia eta.

7r4.••41rN:Irklit41

nMnurr) i2

pessoa "expert

7_8 - AVALIAÇA0 E VALORIZAÇÃO
)
• Ds a sagk,,ariça e a sz....frfe
fatores de avaliagao do desemperno sap urn passo imporante para
::teert0!:-flf,-nto prof sf;*ri1 HOMEM em 0447547,' palavras. um born desempenho das areas no cameo
segura-ca refletE•
COLABORADOR e da EMPRESA.

i•Ando oevert consicef. ,:f ,itt.façrto
uOs

e:

Gs resultauos en segurança ao an

resultados de suas atividales cada area

3i)

ciesemr.-7ct'.0

de clocitfir aoueles ritj•

l:err:.;¡Aqufança rediaçfv.:1 de acidentes e doenças co Trabalho, dove compor um dos
f; rr,c'PS
oroduliv:d.- ce de LIMB determinada area ,kérn dos aseectos de redu0o de custos pela
tenais mm'-rie-obra e Or:nOOt5 e rfluf diretamcrito na orcnotividade. I unç
r.laA rITt.lDE
ara

elaborsçac deste

ts..071St!ll.....FfiTI

a

forms obletiva de ati..ar con

,e•nça,da EMPRESA.

SEGMED

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua
l 54. Centro Londrina - PR
Telefone:(43)3323-71.72 E-mail: segmed.srntgarrail.com
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8 - INSTRUMENTO(S) UTILIZADO(S) NA AVALIAÇÃO DOS
RISCOS
Dosimetro Acústico
i DOS-600

Mama:

Minipa

Modelo:

Técnica utilizada:

Dosimetria

Unidade de medida:

Descrição(ities):

Dosimetro corn display de cristal liquido nos padrões ANSI 51.25 - 1991
Ponderação A. ISO 1999, BS 6402:1983

Agentes analisados:

• 4 Ruído continuo ou intermitente

dB

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andira. 154, Centro, Londrina - PR
Tetefone:(43) 3323-7772 E-mail: segmed.smt@gmaii.com

9- ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS
AGENTES DO TIPO: ACIDENTES
Acidente de Trânsito
COMERCIAL
récnicc, C;(,mercial
Des:;; çao(ies):
g.

r")

•

Analista Cornerciai SR. Supervisor comerciai

Transito em geral.
Freinamento de direção defensiva.
Acicierne.s de Transite. lesões.

# Eletricidade
Sete.
!;es. s)

PRODUÇÃO
Supervisor Produção, Au:xiliar Produção I B. Auxiliar de Eletroleonico Aux:1471r
Produção II. Auxiliar Produção I A. Técnico Montador PL. Eietrotécnco jP. A.
Eletrotecnico jR
Os trabalhos real;zados nos sistemas energizados :ode;
:+entes nos amblerles de trabalho.

ugestão(ães).

ievar a:;i:4:103

Somente permitir que trabalhos em sistemas elétricos sejam realizados por
profissionais clevidamente habilitados. Criar procedimentos na empresa para a
realização destas atividades. Usar os EPIs recomendados para a atividade.
'ode levar a sérios acldentes com que:maduras profurdas. perdas de membros
ate ao óbito do trabalhador.
AGENTES DO TIPO: QUÍMICO

# Hidrocarbonetos Aromáticos
Seto

ASSISTENCIA TECMCA EXTERNO. PRODUÇÃO
Eletrotécnico PL Eletrotècnioo JR. Supervisor Produção. Auxiliar Produção I B.
Auxar de Eletrctecnico I, Auxiliar Produção II, Auxiliar Produção i A. Técnico
montador PL., Elet%Irtécnico JR A F..letroecnico JR B

Beset

xpesie5o é durante o manuseio no processo de trabalho
Manti::nhn o produti: em iocal fresco. seco e bem ventilado. distante de fontes de
calor e ignição. impeça fagulhas ou chamas. Não fume. Não toque nos
recipientes danificados ou no material derramado sem 0 uso de vestimenta
adequadas. Evite exposição ao oroduto. Evacuar a area oróxima ao
der-amamento. ‘,az..arnento.

SEGMED - SEGURANDA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA

Rua Andli-a 154. Centro l.oncla - PR
Telef-ne.(43)3323-7772 E-n-laiV segmed.srntgArnail.corn
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Podem causar envenenamento. A ingestão ou inalação de hidrocarbonetos pode
causar irritação dos pulmões, com tosse, sufocamento, falta de ar e problemas
neurológicos
AGENTES DO TIPO: ACIDENTES
# Partículas volantes e faiscas
PRODUÇÃO

Cargo's):

Supervisor Produção. Auxiliar Produção I B, Auxiliar de Eletrotecnico I, Auxiliar
Produção ii, Auxiliar Produção I A, Técnico Montador PL. Eletrotécnico JR A:
Eletrotcnico JR B

Descinçãok3e

Particulas volantes decorrente da operação de maquinas ae corte, lixamento,
esmerilhamento. furos, antra outros.

Sugestáoões):

Uso obrigatório de EPI, manter placas de uso obrigatório de EPI, freinarnento de
conscientização do uso de EPI, proteções das maquinas;

iSCei

Acidentes no trabalho como: perfurar a retina: nocivo aos olhos e face.
escoriações na pele.
AGENTES DO TIPO: ERGONÓMICO

Postura incômoda I inadequada (Trabalho sentado)
Setrif(03r

COMERCIAL, LICITAÇÃO, COMPRAS, PROJETOS, PCP COMERCIAL MGRS. ASSISTENCIA TECNICA INTERNO, APLICACOES ES0ECIAIS,
PROCESSOS,FINANCEIRO. GERENCIA. COMERCIAL ADMiNI TRATIVO
Tecnico Comercial PL, Analista Comercial SR, Supervisor comercial Analista
Licitação PL. Comprador PL. Assistente de compras I. Assistente Desen.
Projetos I A. Assistente Desen. Projetos I B: Assistente Deser. Projetos C.
Analista PCP JR,Supervisor de PCP, Estagiário, Assistente tecnico II. Assistente
administrativo I. Analista Comercial JR, Assistente Comercial A (inferno),
Analista ADM Pl., Assistente Comercial I B (interno). Técnico Comerciai PL A.
Assistente Processos I. Aprendiz Aux. Adm.. Supervisor Financeiro, Gerente,
Assistente Comercial I A. Assistente Comercial I B

Descnçáo(6es):

Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesnio h desenvolvido
principalmente sentado, como em atividades de escritários. Algumas posturas,
consideradas inadequadas. tais como. braços erguidos. cabeça abaixada, tronco
inclinado. manutenção de pesos longe do corpo, antra outras. exigem maiores
forças internas para a execução de uma tarefa. Posturas inadequadas estão
reiacionadas a bancadas ou assentos mal elaborados, obrigando o trabalhador a
se posicionar inadequadamente.
Elaborar AFT, para diagnóstico e adaptação das condições de traoalho. Alternar
penados de trabalho sentado com atividades que possam ser realizadas em pe.
Usar cadeiras, bancos, etc., com formato anatômico adaptado ao biotipo do
trabalhador. Posicionar tudo bem perto para evitar se desviar a todo o instante
SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andirá, 154. Centro. Londrina. PR
Teiefone:(43) 3323-7772 E-mail: segmed.smt@gmail.corn

da posture correta. Adote exercícios de aquecimento. Dê preferencia aqueles
com movimentos contraries aos que rea:iza em seu posto de trabalho.
Podem gerar distúrbios psicológicos e fisiológicos e provocar senos danos
saúde do trabalhador porque produzem alterações no organismo e estado
emocional. comprometendo sua prodavidade, saúde e segurança. tas corncy
LER/DORT: cansaço físico. dares musculares, hipertensão arterial, alteração do
sono. diabetes, doenças nervosas, taquicardia, doenças do aparelho Cigestivo
(gastrite e dicera) tensão. ansiedade. problemas de coluna. etc.
AGENTES DO TIPO: ACIDENTES
# Queda de objetos
Set

ASSISTENCIA TÉCNICA EXTERNO PRODUÇÃO
Eletrotecnico PL. Eletrotécnico JR. Supervisor Produção. Auxillar Produdao B
Auxiliar de Eletrotécnico l, Auxiliar Produção li, Auxiliar Produoão i A. Tecnico
Montador PL. Eletrotécnico JR A, Eletrotécnico JR B

Des içaoe.):

Sao cargas suspensas que podem se desprender e vir a atingir o trabalhador
Use de caoacete, botina de segurança.
Pode ocas!onar lesões o!.; até morte.
AGENTES DO TIPO: FISICO

# Ruido continuo ou intermitente
Setor(es).

ESTOQUE

Cargo(s).

Aux. Log stica e Dis7r 1, Auxiliar de Logística e Distil

Descrição

Ambiente eiou equipamentos ruidosos

Sugestzio(ães):

Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de r.1 ou troca de
maquinario, para diminuição do ruído no ambiente de trabaolo: Uso de EPI
recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efeluar a manutenção
preventive e penedica dos equipamentos. Propor medidas de prevenção aos
barulhos no trabalho. realização de exames de audiometria Dara cortrole da
saúde auditiva dos colaboradores.
O ruido atinge o apareiho auditivo causando a perda temeorand ou detInttivada
audição

# Ruido continuo ou intermitente
ASSiS I ENCIA TECNiCA EXTERNO
Eletrotécnico PL. Eletrotécnico JR
Desriçijoi".66,

Ambiente elm; equ;pamentos ruidosos b,2c empresas contratantes.

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andire, 154, Centro. Londnna - PR
Telefone:(43)3323-7772 E-mau: segrne.d.ernt4gmail.corn

Sugestao(6es):

Analisar a possibilidade de isoiamento das fontes de ruido: Uso de EPI
recomendado: Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção
preventive e peribdica dos equipamentos. Realização de exames de audiometria
pare controle da saúde auditiva dos colaboradores.

t-U,5CO(S).'

O ruido atinge o aparelho auditivo causando a perda temporário au definitive da
audiçáo

# Ruido continuo ou intermitente
Se(ories)."

PRODUÇÃO
Supervisor Produção, Auxiliar Produção i B. Auxiliar de Eletrotecn
i Auxiliar
Produção li, Auxiliar Produçãà I A. Técnico Montador PL. ElE;4.rotecnico JR A.
Eletrotécnico JR B

JUl

Sugestãoi6es).

Ambiente e1ou equipamentos ruidosos das empresas contratantes
Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruido; Uso de EP?
recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção
preventive e periedica dos equipamentos. Realização de exames de audiometria
para controle da saúde auditiva dos colaboradores.
O ruido at:n e o aparelho auditivo causando a perda temporano ou dot na
a da
udicào
AGENTES DO TIPO: ERGONÔMICO

# Trabalho Repetitivo
COMERCIAL. LICITAÇÃO, COMPRAS. PROJETOS, PCP. COMERCIAL SIOGAS, ASSISTENCIA TÉCNICA INTERNO, APLICACCES ESPECIAIS.
PROCESSOS. FINANCEIRO, GERENCIA, COMERCIAL ADMiNISTRATI\./0
Tecnico Comercial PL, Analista Comercial SR, Supervisor cocne!'cal. Analista
Licitação PL. Comprador PL. Assistente de compras I. Assistente Desen,
Projetos I A. Assistente Desen. Projetos I B. Assistente Deson. Projetos I C,
Analista PCP JR. Supervisor de PCP,Estagiário, Assistente técnico II, Assistente
administrativo I. Analista Comercial JR, Assistente Comercial ; A (interno),
Analista ADM PL, Assistente Comercial I B (interno). Técnico Cc.)rnercial PL A.
Assistente Processos I. Aprendiz Aux. Adm., Supervisor Financeiro, Gerente,
Assistente Comercial I A. Assistente Comercial I B
rjf)(4..)0S

C trabalho repetitivo depende do tempo necessário para c,-.),roletar uma
seqüência de elementos ou a tarefa - ciclo. A tarefa corn repetitNicade é aquela
cujo ciclo de tempo é igual ou menor que 30 segundos ou que tem mais de 50%
do cicio de trabalho - repetição sistemática de movimentos. Exemplos.
Movimentos fortes (coma agarrar ou apertar), postures estressantes ide.svio
lateral do punho. extensão do pescoço), impacto mecânico de tecidos moles
(bordos de ferramentas que pressionam a palma da mão), vibraçáo o
ocasionalmente, caixas temperatures.

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LIDA
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Teiefone:(43) 3323-7772 E-mail: segmed.smt@gmaii com

20''

Sugestão(Pcs):

Elaboração da Análise Ergonômica do Trabalho para diagnóstico e adequação
do ambiente de trabalho. Alternar períodos de trabalho corn períodos de
descanso. Recomenda-se em media, a cada 50 minutos de trabalho 10 minutos
de descanso. Faça alongamentos periodicamente. Realizar rodizios de
atividades.

Risco.

Podem levar a problemas sérios nas articulações corno :nflarnações das
mesmas e em casos mais graves a LER. Exemplos: No bescogo refere-se
síndrome tensional do pescoço e a síndrome cervical, nos ombros cita
síndrome do desfiladeiro torácico, a tendinite biciptal. a tendinite do
supraespinhoso, a capsulite adesiva e a síndrome acrômic-clavícular; e no
cotovelo punho e mão cita a epicondte, a tenossinovite de De Ouervain. a
sindrome do túnel do carpo e a compressão do nervo ulnar.

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
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10 - RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS DO AMB ENTE
DE TRABALHO
RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Setor.

Descrição do
Ambiente:

Qtclo af.
Colaboradora

ICA.;;.0. ES ESPEC,Iiia5

2 :Y.)
Saia ern aivenaria forro de PVC. piso pavitlex. pe aireito oe mais o;:
artificial atraves de ar coadcionado iluminação artificial através de lampacas
¡A.:A Ruiata• 55.3 dB CA).

)
naçaa j

CARGOS E FUNÇÕES
C50 I Cargo: : 3541-35

atmico
A

Funçio:

Tecraco
Comercial PL A

Quantidade:

Descricao das j Catagao e compra de motores fal)/VM. Compras e controie de estoque de kits era aaliaaaaa de nit:tare:a
Atividades:
Atendimento direto aos clientes. Negociações e emissão cie propaalas. Apcia vendedarea
tcareseataati.a. Analise de impostos nos fecihamentos mensais. Relaterios de custos
•

EXPOSICOES

Tip° Agente:
Agente: r•-• Postura
•incômodai
inadequada
(Trabalha
sentado)
Fontes 1 Data-aria sentado
Geradoras: i - iz:scritorio
Dados

Meio de propagação/Trajetória:

NO Aplicavei

Gravidade do
Risco:

Tipo/Tempo de
Exposição:

2

li8oli;a:-Pe,rrnane i
r.).li

Descrição: Ocorre prircipaimente em ambientes de trabalho onde a
maipalrnerre sentado, coma em atividades de escritorics Algumas aast iras, consiaeradas
inadequadas tais comp, braços erguidos. cabeça anaixada, tronco inclinada. maraileriaao i-fa pesos
iotige do corpo antra outras. exigem maiores forças internas para a execuçao
urra
Pasturas
enadequadas ftieo relacionadas a bancadas ou assentes mal elaboradas. ob
roc o aapalaac.iar a se
.slcnnar inadequadamente.
Sugestões: Eiaborar AET: para diagnáslic:a e adaptiaçao das concições de traaaha asma: iiierlodas
car traiiaino sentado corn atividades que possam ser realizadas em pe. Usar id as. bancos. etc..
formato atiatorrico adaptado ao biota° Co trabalhador. Posicionar ludo barn aaao para :tar se
desviar a todo o instante da postura correta. Adote exercicios de aquEmiinenio
:::efarena, aqueles
naaamenlas contranos aos que realiza en seu posto de trabalho
Riscos(Possiveis danos à saUde): Poder. gerar distúrbios psicológicos e tisiologicas e provocar
aanos a sauce do trabalhador porque produzem alterações no orgamsma e estado eirocional
comprometendo saa produtiviciacie. saúde e segurança tais coma: 1..EROORT. aaasaço fisicc: dores
muscuiares hipertensac arterial. alteração dc sono diabetes doerças nervosas, taquicardia. doenças
'lo apa,elho digestive,(gastrite e Olcera). tensão. ansiedade problemas oe coluna
Situação de Controle da Avaliação: Não controlado
Medidas Utilizadas: * Realizar Treinamento Admissional (NR 1): A capacitaiatia
aainamento de
todos os trabalhadores discutindo os riscos profissionais que possam oriamaa
rica iocais ae
trabaino. os meios para prevenir e limitar tais riscos e as a-edidas adotadas peia emo na. Determinar
orocedimeatos que devem ser acotados era caso de acdente co doença F»
COI ao trabalho.
Colaporar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentadoras.: Ailequr as cadeiras de
forma ergonômica: A cadeira de trabalho precisa ser confortavel o suacieitte, aaa ca.aval cor, a s.,1;i
estatura e especiatistas recomendam que ela seja giratoria a fim de que VOCi', se eafrace menos e sua
coluna não sofra com o excess() de movimentosa ' Errata Ordem de Sam i:.
NR1
Contenclo dentficaçao dos riscos e demais informações sabre os serviços a saraim
a a'a:: darcoc
aos empregados sobre segurança e saude no trabalho. Após a confeacim
ardens (le
serviço devem ser revistas sempre que tiverem alterações no processo fa, a impair tiçAr) cie novas
SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andird. 154, Centro. Londrina - PR
Telefone:(43) 3323-7772 E-mail. segrned.sMte,gMail.Con,
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,ees. Após a Portaria
84i2009, as ordens de serviço podem ser atraves e comuneados.
eettzes ou metes eietrenicose " Posicionar tudo bern perto pare evitar se CCStoat' a todo e instant° de
:iestera correta.
Medidas Recomendadas: • Realerar Treinamento Arenissional (NR 1): A capacitaçeo e treinamento F
. :odes os tratete -imeres discutindo os riscos profisstonals que possam originar-se nos locais cle
prevenir e
tais riscos e as medidas adotadas sela empresa. Determiner I
trabalfee os me:o:s i.
procedimentos cee iievem ser adotados em caso de acidente cu &erne. relacionada EC !rabalno.
Colaborer corr a empresa na apiteKeo das Normas Regulamentadoras • erieeuar as cadeiras de
forma ergeneieirie A cadetra deeabaiho precise ser conforteve o sufictemte ,;OrripaLiVel
recomerdem que eta sela pirateria a fim de que vei.ie se esforce menos e Sua
estatura e
allure;
mera com o excess' de movimentosi. Ernifir Ordem de Serviços (contorme NR1e
Contence
feaçeo dos riscos e cemais irrformaçees sobre os serviços a serem executados demo
:ralho. Aues a confecçào inic al as ordens tet
aos soore segurança e swede
clencia aos L r
serviço devem ser revistas sernpre que t verem alieraçees no processo ou a ,mplentacee ••
loneões. Após a Portaria N 84/2e09, as ordens oc service podem ser atreves re:
'lazes cu meics eletrein!coei. • Elaboração da Analise Ergonômica do Trabalro pare
alongamento. De preferêncla aqueies
edequageo.:
Adote exerc.cicis e aquecimenlo
'Atternar reodlos de trabaloo ear%
eeeize ern seu poste de trabalno.;
movireentius eontrartos aos
r.h
'Posicioear tudo bem perk) pare evitar se desvrar i tore,
periodos oe descanso;
correta..
Tipo Agcrite:
Fontes
adores;
Dados

4 Trabalho
Repetievo
I
•
Meio de propa- I Nee Apleavei
gaetio/Traketeria:
Agente:

Lis() frecs.entr,, do
eomputaklor

Gravidade do
Risco
Tiporrempo de
Exposi2eo

Descrição: C, trabalhc repet:tv0 Cepende ao temo lecessano caia (toner:lc:ter
. seeuere,
01:0 tarele rice: A tarefa com repetifivtdade e aquela cteo cicio de te-ree: Igual
oL,
nas de 5O no t;..!olo de trabalho - repetição sisterraeça oe rnovere.
feevimentos fe.rtes omo afiarrar (et apertari, postures estressartles (Oesvio lateral re
extensao da
if~:pac.to meeânico de tecidos molas (bordos cio ferrament.rs. que
,,iieraeec e ocasioralmente. baixas temperatures.
presstoram a palma da
Sugestoes: Elaboraceo ca Anel•se E.:gone:rice do Trabalhe oars readneeeeei e aeiequagee o.
iolLerre de trabalho. Alternar pertodos de trabalho corn periodos de oeseer se. Reeemeeeeie
metal. a cada 50 minutos de trabalho 10 minutos de ciescanso. Faça alongementoe
redieios loaT!vidarlvs.
ytc..
Riscos(Possiveis danos a saúde): Pocere icier a problemas serc;s !!*4 artoco;;:ic,.)(4.s
ramaescias
ern
r.rai..AS a LER ExembiaSt No pesr,Z.:: refere-4;0
005nal de pescoço e a smc.lrot-; cyr, a nos cmtecs cite a síndrome
-'!5:f
'rintfa biciptal. a tenclinite do suprace,:inhcso a capselite adesive e a se c
etovelo, punho e mão cita a opeerieilite. a tenossinovite de De Querea:•e

'(.)rnpressA:‘.nc

N;rVO, Ui:Var

Situação de Controle da Avaliação: Nee controlado
Medidas Utilizadas: Realizar Teinamento Adnessional (NR 1). A eapacitaçeo e tre.,
Ai-,ei-to de
os trabalhadores disciaind•3 os riscos profissicnais que possam criginatese nos ioreee
trabalho. os meros para prevenir e imitar tais risoos e as medidas adotarias nela empresa Determiner
procedimentos cue do cri ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao 'rate:)110
Colaeorar corn a ernv,,-;,:;.•4 na apticaçeo oas Normas Regulamentaderas; eel& Ordem riaStrrvic.DS
,..drforme NRc C cc to f_tentif..:.:ação dos riscos e demais informações sobre os serviços a serem
executados riawlo c ere] aos empregados sobre segurança e saiele no trabalho. Apos a confecçer
inic;a1, as oraens dcservço devsin sor revistas .:,erepre oue tiverer
,alterações no pi*,.:17.osse: OU 3
iirittlentaÇa0 de novas furções. Apas a Podaria
642`..109. as ordens cc serviço nortem sei
.•:imurecados.cartores nu rriei05 eletrenicos.
Medidas Recomendadas: "" Realizar Treinamento Acerissional (NR I S e capacitareie
cdos os VaL)3iradores disearIdO os riscos profissionais que possiri originar-se ricis ierais
irabalho, os teems para preveeir irritar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa. Deterrnitiel
procedirnentos cue dovern ser aootados ern caso e acidente ou doença relacionada ao trabalfie.
Cotaborar com a empresa na apte-açeo das Nerrnae ;.;Zegulamentadotes.. Ern;tir Ordo-,de Serviçoconforme NR1i Contendo identiecaçeo dos riscos o demais Informaçees sobre es
a
executactos oando cieecia aos empregados sobre segurança e saúde no trabalee. eees cueleie.te
Tutdal. aS orde,;$ de servteo devem ser revistas sempre que tiverem alteracoe5 -,c! titncesso Ou
inrAaritae:ails novas funções. Apôs a Portana t\ic 842009, as ordons de serviço o.Jaii .;et atraves or
SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
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comtetizacios. cartazes ou melos aetrônicos.- Elaboração da Ana!Ise. Ergonernica cc Trabalho pare 1
erererência auueles
diagnostico e adequação.; " Adote exercícios de aquecenento / alongarnento,
com movimentos contrarios aos que realize em seu posto de trabalno. 'Aiternai pereelos de tiabalho 1
ee.:.careite
periodos

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIEN: AIS
Otf
Colabora

Setor: I ASS1STENCIA TECNiCA EXTERNO

Sala alvenaria. pe ..t.ro:t7: corn mais ou menos 3 metros de altura. else concieto iieu. LfflC pv
etraves de lâmpadas fluorescentes, ventilação artificial através caondcinat
turninação
iinaç."ãoy ertite,o atraves de eampadas fluorescentes 510 lux Ruído: 60 dB
externos conforme clientes.

Descriçao do
Arnb!ente.

CARGOS E FUNÇÕES
CB0 Cargo: : 3131-051
Eletrotecnice .iR
Descriçâo das
Atividades:

1

Função:

Eletrotecnico JR

Quantidade:

!iii2endo
Desenvolver atividades tecnicas ea drea de produção de geradores ,:jk]':
•
vi
acompanharne.nto dos processos operacionais desenvolvidoe: pelos au x.
aplicaçbes para a formação de novos equipamentos o realizar ativioades teeneas c
acoplamento entre o mo:or e o alternadoe bern como fazer o fecnamente di3 emetic do aliereador e
instalação de eisjuntores ie proteção. conexao de cabes de força, instalKeo Oe Kits :,)pr.:ionais, testes
interpretacão Cie
deals dos equipamentris. montagem de quadros de (Deland°. desenvolv.,,!erto
. ereentia de
diagramas elétricos. Realizar a entrega técnica dc equipamento junto ao diem,
gealidade do orcOuto coritaft.alizado.

CE30 Cargo: I 3131-05 I
!etrolécnico PL

Função:

Eletrotecnico PL

Quantidade:

ta:.c.nr.10
Descrição das I Desenvolver aeedades teceicas na area de producao de geraddre:::
Atividades' aportiamen.to, dos processos operacionais desenvolvidos pelos auxillarie; cesenvciver novas
onais no
apileações para a formação de novos equipamentos e realizar atiNedades tecn'ore;
noe.
I acoplamento entre o motor e o alternador, bem como fazer e fechainerer;
!nedor e
instalação ck aisiuntOres dearoteção. coriexeia de eaocs de força. inetaiat,;ao
uoc:io es. testes
finais dos ereeparnentos. 7nortagern de quadros de comando. resenvolvimomio e interpretação de
iogramos elétricos. manutenção preventive e corretiva em grupos neradores realizar a entrega
eerka do equipamento junto ao cliente: visando a garantia de qualidade do preceito comerciai'zado.
EXPOSIÇÕES
Tipo Agente:

Agente:

Fontes ¡ . Meda
Geradores: ! poncerada,
Ambiente. De
acordo corn
ernoresa
corlratante
Dados

Meio de propagaçãorTrajetOria:

Ruido continuo
Ou intermitente
Ar - Sonora

Gravidade do
Risen:
TipotTempo de
eerrieteroie2
Exposiçaioi '
1 ,erase,

Descriçâo: Ambienta e'ou equipamentos ruidosos das empresas contratantes,
Sugestees. Analisar a possibihdade de isoiamento das lentes de ruid0; Usc de í.Pi recoreendacio:
Orientação quanto ao correto .iso e efetuar a manutenção preventive e periodiea cas equipamentos.
Realiza0o de exames de audiometria para controle da sacie audA:va aos ;,cliaboradote.
Riscos(Possivets danos a saúde): O ruido atinge o aparelho auditivo causando a perda ternporario
,a. a:kfir.tt!vn ao audição
Situação de Controle da Avaliação: Controlado

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andirã, 154. Centro, Londrina - PR
Telefone'(43)3323-7772 E-mail: segmed.smt@gmail.com

Tied-lamento
d\IR 1) A caper:Aar:A° e treinamento oe !
Medidas Utilizadas:
[CAM, os trabalhadores discutindo os riscos profissionais que possam originar-se res locals d
dabaIho. os meros para prevenir e limiter tais riscos e as medidas adotarias pela empresa Determinar
drocedimentos que devem ser adotados ern caso de acidente ou doença relacionadd • dabatbd
dutençad
Colaborar corn a empresa na aplittadão Jas Normas Regular ientadorasd Protocolo de
veil:lis
;Atilt:ode:is
ttreventivas
dos
:
Sei-çiço
Manter
ern
Ia.
as
idanuterições
dos velculos da frota:
nionter
externo.:
Manter a obrigatoriedacie do use de EP!. Ouaiificar
'':igienização e conservattão.: Emitir Ordem de Serviços (conforme NIR"i)
:scos e dernais inforrdoçdes sobre es servigos a serem executados eland,. e
•
sobre segurança e saLiiie no trabalho. Apes a conrecgao ¡Moat as oriieiiY
o v].•d; riatcoes
revistas sempre que [Nereid alterações no processo ou a implantação
Portaria 1\1° 842009 as miens de serwit,to podem ser através de cornunicado daitazes CL
'Sempre riu a nocessi•no substituir EPIs danificados ou com CAs vencidos..
Medidas Recomendadas:'Rz Treinamerito Adrnissionai (NR 1:1 A capacitaçao e treinamento
o todos os darialbaderes disc:tit:odd os riscos drofissionais que dossed% cingairids
DE:!-?'••••
daboIhe os meios para orevenir e lirditar tais nscos e as medidas adotadas
dieedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao
dItiorar ode,- a ardivez,a na or:lido:Ail-1 das Normas Reguitimentadoras..
'Realizar Treinarner:t7
Proten 1;1(.1,
.»¡;.
EPI iEquipamentos
Jsoguarda e rdensed.diçao aziequada
Protocolo de manutenção dos
ria trota: Monte- em die as idardir.nrOos
veiculcrs utilizados pare servipc externo.: • Manter a obrigatoriedade do uso de
7:olaboradores pata mortar a hiçianização e conservação.: Emit:r Ordefn de Sivrv:...0.3
NR1) Contendo denuficação dos tiscos e derdais informações sobre os serviços a seiein exedulaiidd
dando ciencia aos ernpregados sobre seadrança e saiide no trabalho Apos a confecoão irdcie.!
ordens de serv:çe devem ser rev:stas sempre :we tiverern alterações no process() ou a impiantaça.
novas funções. Após a Portaria N 8412009. as ordens de serviço podem ser através do connur•:;i7ii • •
rtana?.es ou maios eletrônicos: Vanier atualizado a Controle de entrega de EPI (Equip.
Elaborar e impiement;i: a fiche de eittreda on EPI earl os colaporadores que fazem uso. As ]
fichas d
- evem ser feitas !,•d;•:;,:t,.;a-rente e codied para coda eduiparnerdd
Certificado de Aorovadão 'f.:..tv) a duartidade fomez;;;da. a data de entred:
empregado..
one
sunstituir E.Fis danificados ou com CAs
Tipo Agcnte:
Fontes
Geradoras:

Agente:
Lubr.ficanie e
ar se..; de

r; Hofocarbonotos
l Aromatic:cis

Gravidade do
Risco.

Meio de propa- I Ar - Cutáriec. Ar I
I gaçãograjeteria: j Resorato;.io
IortatO

Tipo/Tempo de
Exposição

rodto

Descrição: A ex.;:',O,SiÇão o uurante o rtandseio no processo de trabaino.
sugestões:
prrq•!1.0,0 prn ir,cai fresco. seco e bem ventiiaric. distantetie iories ti
o impeea ragulhas
i:namos. Nee: tume Noe tooue nos recipienres danificados udditeddi
derramado sem o uso de dastimeolos a:lc:queries. Evite exposição ao oroduto
acdar a area Dróxima
aerramarnentO! vazamento
Riscos(Possiveis danos à saúde): Podem causer envenenamento. A inc_letao
rior,7-;:arbo'•€t(is pode
vitacão dos pidrobea. cord tosse. sufonamento
ta (le or e pro
i'eu'olegicoS
Situaçâo de Controle da Av3i.iaÇZ.
40- ContrOzv!:.;
Medidas Utilizadas: Molter a obrigatoneriede
aso de EPI. Qualificar os colaboradores pare i
,diiiittor a ndi-en!.rociárt
Fiche descritiva dos produtos quirnicos ;Elaboração de I
,entarid cc tocos
Procutos quimicos. inclusive inteemediarios e residues
rnplicarn riscos a seddrança o sajde do t*uaihacor, devem ler uma trrio dosoritiva. Unia 0flC da
ye ser mentida nds ;coots °ode o profit:to é
Sempre
suipstitt# EPl• !
diimficados ou con CAs vencidos. " Os usuarios de mascaras não poder i aDi'esentar
'anr.
ierfiram na vedação Ca rieda
Medidas Recomendadas:'Requisitar aos .rddt:ederes dos produtos odimicos: as Fiches di
!3f,gi.irança (FiSPQ) de produtos itenridos no FFRA e realizar o recoddei inie!dd e ci.inp-mentri dos ].
enomendaçcies contins
'Manter a obrigai.prieciade do uso de EPI asaicar cs colatomcifira-,
mantel' a'
-ogie!iza:..no o conservação.. " Ficha descritiva cios produtos quimicps (Elaboraçao co .
ntario de lodes es oi•not.i:os e..¡.„irn.c05). O. ProlutOS quirnicos. inclusive interrne&eros e
riscos u sa4urança e J;audedo tiabaftiedoi. devem ter uma
Uma
dev‘i er mantida nos oa.t onde o produto
'Sempre cue
SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Aidirá. 154. Centro: LOoiirina - PR
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clanifirmoos ou awn CAs vencidos: Não podem ser liberados os colaboradorcs as le Was avaliação
maraca foram constaerados inaptos para a atividade ou Que após o fit test ataaa aaa rearasasao ci
respirador baseado na resposta sensorial ao agente de ensaio., * Os usuarros
aoiai.araa raps madam
apresentar pêlo facial que interfiram na vedação capeça facia .
Tip° Agente:
Fontes
Geradoras.
Dados

Agente:
ante

Meio de propagaçãolTrajetOria:

Queda de
objetos

Gravidade ao
Risco

Contato

%i.-Permane

Tipo/Tempo de
Exposição:

Descrição: Sao cargas suspensas que podem se desprender e vir a atingi
Sugestaes: Uso de capacete. botina de seguranças
Riscos(Possiveis danos à saúde): Rode ocasicrar lesões ou ata morte
Situação de Controle da Avaliação: Não controtado
Medidas Utilizadas: Sinalizar a area de circulação de veiculas e pessoas.,'
illanter a
sinalizaçao de segurança nos locais de trabalho corn máquinas e equipamentas.
artiado saaae as
riscos existeates e o uso correto dos miquirtarros de modo a delimitar as areas e ire.stringir o acesso.
Indicar a carga imaxara de trabaino permitido nas maquinas e equipamentos.: Realoar Tretnarnento
Admissiorai (NR 1) A capacitaçao e treinamento de todos os trabalhadores discutindo os riscos
profissionais que possam originar-se nos locals de trabalho, os meios para arevenlr e Iaritar tais riscos
e as medidas adotadas pela empresa. Deternanar procedimentos cue devera ser adotaoas em caso de
acsdente ou doença relacionada ao trabalho. Colaborar com a empresa ia aplicação das Normas
Regulamentadoras.: • Realizar Treinamento de NR 6 - Uso guarda e conservação adequada do EPI
(Equipamentos de Proteção
* Manter a obrigatoriedade do uso de EPI. Qualificar os
colaboradores pare ?ranter a higtenizaçao e conservação
Emitir Oroen d Saaagoa (conforme
NR1): Contendo icientiacaçâo cbs riscos e dernais infcrmações score os sery.c.;os a sofam executados
dando cinca aos empregados sabre segurança e saUde no trabalho. Após a confecção inicial, as
ordens de seraço devem ser revistas samara que tiverem alterações no processo ou a anpiantação de
novas funçaas Aaos a Portaria NC 84/2009. as ordens de serviço podem si. r• atr:.tvs ;1& comunicad3s.
cartazes 01, 57 ,1'5 7S; eletrônicoss * Manter atualizado o Controle de entrega r-ie EPI (Equip de Proteção
it ali viduala Eaoare implementar a fa:ha de entrega co ER para os colaboradores que fazem uso. As
cias devem ser feitas individual:name e conter, para cada equipamento entregue, o nu-'-oro do
C.-ertcadoe Aprovação (CA), a quanlidade fornecida, a data de entrega ea assa'.:•itura dc
E•n:pregado.. - Samara que necessário substituir EPIs danificados ou corn CAs aarcalaa .
Medidas Recomendadas: Sinalizar a area de circulação de veinulos e cassoasa 'Adotar e,;ou
aer a stnaiaaaao de segurança nos locais de trabalho corn máquinas e equirsamentos, aevertindo
ararre os riscos existentes e o uso correto dos rnagurnarios, de modo a delimitar as AfeAS e
restringir o
acesso indicar a carga maxima de trabalho permitido nas máquinas e
'RPalizar
Treinamento Adnassional(NR 1) A capacitaralcs e treinamento ce tcrios os iraaataa rai
Ild0 OS
riscos profissionais que possam ornar-so nos locais de trabalho os Talcs para prevenir e it:rAar tais
riscos e as niedidas adotadas pela empresa. Determinar procedimentos qua clever's ser adotalas
caso ui acidenle cu ooença relacionada ao trabalho. Colaborar corn a empiesa
das
Normas Regulamentadoras.:
'Realizar Treinamento de NR 6 - Uso. guarda e conservação a....(equaca
do EPI (Equipamentos de Proteçao Individual: " Manter a obrigatoriedade do us de EPI.
Qualificar os
aboradores pa-a manter a higienizaçao e conservação.: " Erniar Ordem de Serviços (conforme
NRar Contend() identaicação dos riscos e demais informações sobre os serviços a serem
executados
deride cierica aos empregados sobre segurança e saúde no trabalac. Apas a ccnfecçao
inicial as
ordens ae serviço devem ser revistas samara que tiverem alterações no processo ou a
implantação de
novas funções. Apbs a Portara
8412009, as ordens co serviço podem ser atrave.s as comunicados
cartazes ou meios ear:re:aces 'Manter atuarizace o Controle ae entrega oe EH ¡Equip.. de Proteçao
!nova-fuel: Eiaborar e ;rnpiernentar a ficha de entrega do EPI para os colaboradores
fazem ...iso.As
fichas devem ser tellas incivicuaenente e carter, para caca equiparnen:c
Certificado de Aprovaeao (CA) a quantidade fornec,da a data de earre.
7;,-;;r,!.: a co
empregado., Semcre cue necessano substie:e EPIs dan.ficaOOS ou com CAs
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente

Fonte
Geradora

,10eracia

Intensidadel
Concentração

Técnica
Utilizada

Nivel de
Ação

76.5 dB

Avaliação
Quantitativa

80 dB

Limite de
tolerância

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andirá, 154, Centro. Londrina - PR
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Tipo/Tempo
de Exposição

80 dB

T.)e acordc corn
eitipresa
-nr+tralar

8 d dB

E CONHECIMENTO
Setor:

Descrição do
Ambiente:

Atialiaçao
Otianiitatvá

80 dB

95 dB
',/tras

E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

ASS.1STFNCIA TECNICA INTERN()

Qtde de
Colaboradores:

ak:cinana.
oern ..rials ou rnenos 3 metros de allure. piso concreto liso.
i,ra?io natural atraves de iampadas fluorescentes. ventilacáo
através de ar
rn.naçan artificial através de thincacas fluorescentes 550 lux. Rule°. 57 2 dB (AL

Sala

CARGOS E FUNÇÕES
CB0! Cargo:

2521-05 Analtst.;

Função:

Anairsta ACV PL

Quantidade. '

Descrição das
,Jra Ic chamados de =-Isi:Isteridia no CornrrianO. Fechamento d.4
Atividades: (coleta de dados corn derrials colatoraticres e tecnicos e analise
Cadastro antilise de ereto e intoimações comerciais e bandanas de
despeses de viagem dos técnicos. Alimentacto de informações do citárnado
.
realizades. lançamen:o de peças hares de atendtmento e deslocamento. Elat- ..i,..ao
.
derenelais semanais Ft frelSa,S. Rr.aliza(,..o de pesquisa de satisfação referente aos atendimentos de
Assistencia Técnica realizacos.
CB0 I Cargo:
Descrição das
Atividade:

Cizsk.:Cargo

2521-05 Analista
7irNircial J

Função: I Analista
I Comercial jR

Quantidade

Abortkoa de chamados e nenclarnente de atendimentos. realizando roieliÇao de eaeoqireerges
para os tecnicos.
rela:Órios anallticos e gerenciais rip Arpa. .diserido assegurar ttrnpres
conhecimento dos oroceni.n,;;Intos e tomadas de decisões. Realizar planejamento de rota no decorrer
da semana: para que
!ecrl!co atenda deterrrtinaca região evado desperdicios de lemp0
desiocamento Apoio 24n aos clientes atraves de tendimento
ecricos para a resolução eo problemas. Levantamento de pecas e
essz,r;os ciar;:3
Sslicitaçt:•ies de Compras de peças. PrcsoecCao de técnicos
para ocáo (:ke
venda cc pecas./
1
2:namentos e representação comercial. Administração e rraitencao de
de. JF,& da edutoo tecnica do departan-,ertio
pós vendas.
en1/4:tu
..iipeza e manulenções corretivas e preventives.
:1541-25 ; A-*risie

Função:

Anaiista
CornerciaI SR

Quantidade

Descrição das Desenvolver atividades comerrtais. realizando Prosoecções e fidelizando
A:ividades: 'ihvantamento de nformações cadastrais para es-isso de propostas e contrato
icittalecer a marca e efntriar vendas fazendo uso de técnicas e estratégias irc.,»Icioras Rea;izar
dens e visitas coatercia.E.
C60 i Cargo: • 4110-10
;iss.stente
Anininistrativo

Função: iAssister,te
adminissrti=tivo

Quantidade

SEGMED SEGURANCA E MEDICINA DC TRABALHO SS LTDA
Rua Andirti. 154: Cenlr. Londrina - PR
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Descriçao das
Atividades:

C801 Cargo:

Desenvolver atividades de apoio na area comercial e serviços tecnicos. ate<. e elaiseaseo
programaçao de atendimentos técnicos, roteiros de viagem. analise de garanta. -isice.fereeSo (wee
preparação de nsumos para execução de serviços, triagem e cadastrarnento izte parceiros tecnicos.
3541-25 ¡
! Assistente
; Comercial A
I (interno)

Descrição das
Atividades:
C801 Cargo:

Função:

Assistente
Comercial I A
(interno)

Quantidade:

Identificação e ercispecrseo
clientes. Venda de serviços de cissistencia técntea prevereiva a corretiva.
!anelernentu :le atendimentos semanais. Relatórios de atend mentos.
3541-25 i
I Assistente
! Corriere:GI ! B
(interns))

Descrição das
Atividades:

Função:

Assistente
Comerciai I 8
(interne:

Quantidade:

feesenvelver atividades de apoio na area comercial e serviços tecnicos. atraves ee elateeação
piograrnaçao de atendimentos tecnicos, roteiros de viagem, analise de garartias inagem
stramento de parceiros técnicos.

fr

EXPOS, 6ES
Tipo Agente: ,!

Agente:

I
Fontes I Trataino sentado
..Ó,10
c;eradoras: i i

Meio de gropegação/Trajetória:

e. Postura
incõmoda i
inadequada
(Trabalho
sentado)
Não Apiicave.

Gravidade do
Risco:

Tipo/Tempo de
Exposição•

r:.;it:
0i- Pe,mane

Dados I Descrição: Ocorre pir.cipalmente em ambientes de trabalho once
eieiv‘de
senlaCo. como em atividades de escredrios. Algurnes. pestteae
.nadequacias, tais como, braços erguidos. cabeça abaixada. tronco inclinaee
pesos
longe do corpo,¡Nitre oetras, exigem maiores forças infernas para a execute:is.
tareta. Posturas
inadequadas estão reiacionaeas a nancadas Cu assentos rnat elaborados,
-thador a se
posicionar inadeqüddamente,
Sugestões: Elaborar AET, pare diagnõstico o adaptageo das condições de tratfairRi Arternar per iodos
re trebarno sentado com atividades que possam ser realizadas em pe. Lisar oaderras, barl:.;,..s. etc..
corr• fcrmato anatomic() ariabtacto ao biotipo do trabalhactor. Posic,onar
perto pare e'st'ar se
desviar a todo o instante ea posture correta. Adote exercidos Ce aquecimentr
ccrr frs..e;trierlos contrarros aos que realiza em seir posto de trabalho.
Riscos(Possiveis danos à sande): Poder' gerar distürbios pslcologiCos e :isrelógicos e rrri.ivocar
sar.icie co trabalhador porque produzem alterações no orga::.:srnc e estado er-ir....:".:)r4a
n.meterod sua prodet.,edade, salide e segurança, tais como: LER/DORT cansaço
musculares hipertensa° arterial. alteração cc sono diabetes doenças nervosas ieseeeaedia. ecenças
.1parefho digestivo (gastree e úlcera). tensão. arsiecade. problemas de ceiteei
Situação de Controle da Avaliação: Não controlaco
Medidas Utilizadas: Realizar Treinamen:o Admissionai (NR 'ft A capacieição e treinarrento de
toarp;: os trabalhadores discutindo, os riscou profissionais que possam orii.rinar-se nos ir:.cais
trabalho. os meios para prevenir e limiter tais nscos e as medidas adotadas pe:la empresa. Detemwier
prucedimentos que devem ser adotados em caso de acelente et; cloença eeeteiesiaa ao trabaleo
Colaborar corn a empresa
aplicação cas Normas Reguiamentaaorass Aocee:ie as cadeiras ci
forma ergonómica: A cadeira de trabalho precise ser confortavel o suficiente, cistimr:;•:rtivel corn a si:;"it
estatura e especielistas recomendam gee ela seja eirateria a fim de que você se esforce menos e sun
cotuna não sotra com o excesso de movimentos.: Emitir Ordem de Serviços inirlforrne NR1:.
Contend° ident ficaçao dos riscos e demais informações sobre os serviços a Se!'eír r,ixeçutad.;is dame
crencia aos eirprecados sobre segurança e saude no trabalho Apes a confecção ricl. as ordens de
serviço devoro ser revistas sempre que tiverem alterações no processo ou a impiantaçao de novas
içães. Após a Portara N' 84/2009, as ordens de serviço pouerr ser atrav6is te. comunicados,
rtazes ou meios eletrônicos.: Posicionar tuco bem peer; para evitar se desviar a iodo o instante ;in
SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andirá. 154, Centro. LOnarina - PR
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.ra a:aria
Medidas Recomendadas: ' aea!aaar Treinarreato Aamissional iNR 1 a A capacitaatao e treinamanta
asr tsalos os trabalhadores a:scuts-ido os ascos profissionais que possam originar-se acs locrias
aaasho. as atiaos oara Orevenire inittar tais riscos e as medidas adotacias pela eimpresa Deierrisaar
: aatadarstatas csae desem :tata aaotados em casa de acidente ou doenaa reiacionada au trabalho.
Cotaciorar ca'a empresa ••-a aVi:açao das Narmas Regulamentadoras
Adequar as cadeiras de
forma ergonainica: A cadeaa de trabalho precisa ser confortaval o suficiente comoaavel com a 519
t.t-statura e especialistas recomendam que ela seja giratória a fim de que vara se esforce rnenos
saltine. não sofaa corn a eycessr le movimentos.
Emitir Ordem de Sf.:?I'Vi;OS conform* NH
aa4issaclo identificaçao cos ascos dernals infcarnaçaes sobre os senaços a se(can asaaatactos cistata,
casnaia aos fif nproaaCos as:are segurasica e saacte
trabalho. Axis a confassaa irsaal
0-rie'ts
vço nevem ser revistas samara que tiverem alteraaaes no arocessc co a ,rataatacasde
aaa, a Prat—
. aa'2009. as ()Tens de serviço podem se- atira-as
Elaboração ca Analise Ergonómica dc Trio paas taw:bats
asaasa ,•
saaasalas
assiatas
aauecimento
alongamento Dê areasrar
assvimentos contrários aos que realiza em seu pasta de trabalhos • Attars:sir sa)r -slas ar• asnaía
seriodos de descanso:"
!Lida bem perto para evitar se desv:ar
;i:ca
Tipo Agente:
Fontes
Geradoras:
Dados

Agente:
Liso Ire:titente do
maatarar

# Trabolnis

L Repetsisc

Meio de propa- t Nap Apticavel
gaçãofTrajettiria:

Gravidade do
Risco:

2

Tipo/Tempo de I
Exposição:

Descriçao: O tre.balao repeSavo depende
temoo lecessario pa-s asoletar Tat aegaarria
; raerrentas ou a tarefa - rack). A taiWa corn repetitaidada é aquela caia rs.sto de :awn eíguat OL. -rarira
,•:),:a SO segundos c. slue tem mas de 50% do bolo de trabalho - repetiçao sistematica de movarentos.
Eseatolas Movimentas fortes (cello agarrar ou apertara posturas estressantes (cesvio lateral oo
ansc. eatenSao
pesaciças aspacto meaanico de tecidos moles a:Jordan de ferramentas que
are.satorsam a pa!ma da mão h, sibraaao e ocasionalmente baixas temperaturas
Sugestões: Elaboração da Anse Ergonernica do Trabalho para aiagnastac E adequç:t:;do
traaalha. Alternar periodos de trabalho corn perfodos de cescanso. Recomenda-se em
. a cads aa iii rotos de trabalho. 10 masaos da descanso. Faça alongamentos periodicamente.
azar rodizios de ativ:dadas
Riscas(Possiveis danos a saúde): Podem lavar a problemas senos
aaticulacraes como
saiamações das mesmas e or casos mats graves a LER. Exemplos: Nopescara: reatre-se a sincirornr.
tensonal do pescoço e 8 sindra,me cervical, nos ombros cita a sindrome do destiladeim laras
rano rate biciptal. a tenclinite cia supraespmaosa, a caoaulite adesiva e a sir:drama staraarscarass
saraielo, punho e mac aitaa aaicondlite. a terossasavite de De Ouer.aiil
e a cornoressao ria raaass
Situação de Controle da Avatiasaio: Naas controlado
Mectidas Utilizadas:
T7einamerlto Ara:ass:anal (NH 1 a A caparatsa:Art C trainatatsata
todos Os trataainado-es
assata Cs riscos profíssianais que possarai ariaaar-se) ;ass :saaís de
trabatho, as meios para arevenir e )imitar tais ;ascot; e as medidas adotadas acts arnaresa Deteriairsa
• aaaaimentos oae devem ser adotados em caso de acidente ou casenaa ralaaionada
aorrabstar
....aasorar coin a emoresa na aalicaçao das Normas Regulamentadorass
'
Emitir Ordem de Sent-co,
.
•-a,ame NR1 i Contelon isasatificação cos riscos e demais informacbes sobre os serviços a serem
i•irsicatados canoo éncia ac-s empregados soore sc.‘r,r..:rança e saúde no trabalho. Após aconfecaac
aa. as ordens de seraço devem ser revistas samara clue tiverem aserasaas no jar-cesso ou
; i-riD!ariteção de novas furvef: Apos a Portaria N ,
1;2.009, as orders de serviço podem ser atravas dc.
:sass-Scat:Os cartazes es: :aaica eietránicos
MeclidaS Recomendadas: " Real zar Treinamer to ; missionat (NH 1): A ascasitaçao e isetnamenta
a todos os trabalhado,
discutiralo os riscas proassionais que possadi
aos locais
aabatrio os meias para !asarenir e imitar tais riscos a as med:das adotadas pela empresa Deteratis )
; .-• ocedimentos
ser acotados em caso de acidente ou doença relacionada ao irataaas
'..*.ulaborar cm a empresa na aplicação dos Naratas Regularnentadoras.. Emits' Ordem de Soaras.:
r.:onfotane NR1) Contendo iciísiatificaçaa dos 'iscas e damais irfarmaçajas :ansaaisas a
• ac zados danao ciaacia aos empregados sobs segaança e saúcle no Vat:WY:70 AOOS
I
•7ial. as oraíans de seraao devem ser revistas samara- que tiverem alterações no procesac
ssatantaçao sie novas f.. cu- aans a Portara N'84(2009, as ordens de serviço podem ser atrases
cornunicacins cartazes c,
oletrónicos.'Eaanoraçãc da Analise Ergoniarnica au Trabalho para
I diagnóstico i acequaaao..
exercícios or. arasecanento alongarrerta Dê preaerancia acasaaa
SEGMED - SEGUR.ANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andira. 154. Centro. :andara - PR
Taleione (43 :5323-7772 E-maii7 seo.ract.srat@gMail.cora

corn movimentos contraros aos que realiza em seu posto de trabalho.: Atem: periados de rabaino I
com pet ocos de descanse.

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Setor I COMERCIAL

Qtde de
Colaboradores:

Descrição do 1 Sala em aivenaria. laje, piso aminado, pe direito de mais ou menos 2.70 metros. venalação natural e
Ambiente: artificial atraves de ar condicionado. iluminação natural e artificial através de iarapaa;a:
esaaaaa,,‘ a
I atividades externas. Ituminacão 530 a 680 Ruido: 58 dB (A).
CARGOS E FUNÇÕES
CI30 I Cargo:

3541-25 lAnalista
I,
Comercial SR

Descrição das
Atividades:

Função:

Analista
Comercial SR

Quantidade: 1 .

Desenvolver atividades comerciais, realizando orospecçÕes e fatailzaacia
levantamento de informaçaes cadastrais para emissão de propostas e cialaa:
fortalecer a marca e efetivar vendas fazendo uso de técnicas e estrategia:.
iagens e visitas aomercials.

CE30 I Cargo:

5201-10
Siiper,dsor
i

Função:

Supervisor
co merC;el

-.
1
.zar o
.sanao
a. Realizar

Quantidade:

.:)171erClat

Descrição das I Supe:-visionar as at vidades oesenvolvidas na area comercial. Prestar o aroia aireto atos consultores.
Atividades: I Dem como supervis'onar as vendas atraves de relatórios analiticOs e contato coal Os clientes. vsando
a, corformidade aom o planejamento de vendas e metas pré- estabelecidas
CB0 I Cargo

1

3541-351 Técnico
Comeraial PL

Função:

Técnico
Comercial PL

Quantidade,

Descrição das ¡ Liesenaolver atividades comerciais. realizando prospecções e ficielizanoc ciientes. Realizar o
Atividades: i
iaamento de aformações cadastrais para ernissào de propostas e contratos de venda visando
aaaer a marca e efetivar vendas fazendo uso de tecnicas e estralt-a'as inovadoras. Realizar
•aaaas e visitas comerciais.
EXPOSIÇÕES
Tipo Agente:

Agente: # Postura
incámoda i
inadequada
tTrabalho
awl:aria)

Fontes I Trabalho sentaao
Gefacioras i - escritorio
Dados

Meio de propagagio/Trajetória:

Não Apia:Oval

Gravidade do t a
Risco: I
i

TipoiTempo de 1 ilablual/Permane
Exposigeo: i rite(6 horas)

Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mean'o é desenvoiviac
ariac,ipalinente sentado, como ern atividaaes de escriterios. Algumas posturas consideracas
iequacas. tais Como. tragos erguidos cabeça abaixada, tronco inalinado. mara.tengeo de pesos
ionge do corpo, antra outras exioem maiores forges internas para a execução de uma tarefa. Posturas
inadequadas estão relacionadas a bancadas ou assentos mal elaborados. °brigand() o irabalhaaor a se
'ALlequadamerle

Sugestões: Elaborar AET. para diagnostic() e adaptação das condições de trabalho. Aiternar pariecios
oe trabalho sentado com alividactes que possam ser realizadas em Oa Usar 'adoras. bancos. etc.
corn formato anatómico adaptado ao biatipo do trabalhador. Posicionar tudo *ern peito para evitar se
clesviar a todo o instante da postura correta. Adote exercicios de aquecimento. De; preferéncia aqueles
com movimentos contranos aos que realiza em set.. poste de trabalho.

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andre. 154, Centro. Londrina - PR
Telefone:(43) 3323-7772 E-mail: segmed.smt@gmail.com

saude): Pcaern :ear a.aeurtios pecolnaiaa •
Riscos(Possiveis danos
danos a saúde cc raoalhador prarque procuzern alterações no ow.-..s1r,c,
-...
1.•--;I:rometendo sua produtraidade saurie e segurança. tais como; LERaarafal•
arailares. hiperteaaaa arterial. eteraçãa co sonci diabetes. doenças nervosas.
aaiestar• gastraa c uoera ensao ais-edade. problems no coluna
Sittiaçáo de Controle da Avaliação: Naio conaolaaa
Medidas Utilizadas: Realizar 1retnrerito Admissioaal (NR 1) A capacitaçao e Vaasa •
tralos os trabalhadores (JUL:taint; os riscos profissicinals que passam oritanar-se aos
tais riscoa e as medidas adotatias paia ernaresa 7.7.rn
abalha. os rrielos para prayer* e
iirocedimentos cue devern ser ?notados em caso de acidente ou doença relacionada ao i•
Colaborar con) a empresa na aae:acaao das Normas Regulamentadores., Adequar as
a:gala ergonõreca: A cadeira de trabalha precisa ser aonfortavel e saliaiente. caeripriaestatura e especialistas recernendarn que ela seja giratória a fim de aue •iocai se esa
aoluna não 'scare com a excessc de movimentos : • Emair ()roam de Seraians
Contendo identificação dos riscos e demais informapões sabre os servicos a ser •:;tênc:ia aos empregados sobre segurança e saúde no trabalho. Apas a coalecaa.,
•
se•viço (tavern ser revistas samara que tiverem alterações no processo Ou a
lainções. Apas a Portaria N aa.2009. as ()ratans cc serviço podem ser atravas
cartazes ou meios eletreinicos : • Posicionar ttrto ber-t perto para evitar se desviar a lodo o instai
Postura correta..
Medidas Recomendadas:'Realizar TreinarrAwic Adirissionai iNR 1) A capacitaçao e ireinamarie
de eocica os trabalhadores cjiic. tir•CIO as rscos profissionais due possa-n originar-se nOS I3CI)V4
trabatho as reaps para prayer* !imitar rais riscoa e as medidas aeotadas pela empresa Determinar
pfaceclimenlos que devem ser aaatados ern 'aso de acidente ca. doença relacionada ao eat:alma .
Colaborar com a empresa a araiaaçac) das Narmas Regulamaataa.aras.. Adequar as aadeiras
forma ergonômica: A cale're oc trabalho precisa ser confortea• •.• aieiatente aorripativel corn saa
vocASCesayce menos
estatura e especialistas -eccenriarn que ela seja airatória a‘,n•
coluna nao sofra corn
exaesso de movimentos.: * Enatir Orcem de Serviaos (aonforraa NR1
Contenda identificaçao eaa); racos a demais nformações sabre os servic,:os a serem executados aisrala.
ciancia acs empregados sae; seauraaaa e saude no trabalho. Apas a ccrifeacao
as ordens
serviço devem ser revisas 7,:empre que tiverern alterações no orocesSO ou a implantação 0..e novas
funções. Após a Portara
84:2001"1as orcens de serviço podam ser alreves de comma:2(1ns
carlazes au melos elatraracas , • Elaboraçao aa Arialise Ergonómica do Tranalric; para diagnose co a
aoeieeiçao.. • Adote exercicios de aouecimento
aionaamento. Dõ aikaa.ailaia aoueles çoaa
ir-oa..nwaos aontrarios aos que realize era seu posto de trabalho.: * Alternar
.Os dt. t,Arya!rr.: c.yr.
:crkn:o; tie descanso; • posialoaa- turac bani perto oars evitar se desvar a told a instente
t'xistura '
Tipo Agente:

Agente:
irecluente do
put:idcg

Dados

I

Maio de propagação[Trajetaria:

rt Trabalho
ReceT.:tNo
Não Aplicalael

Gravidade do
Risco•
Tipo/Tempo de
Exposição:

2
Habitual. eatermite
MO') noras)

Descrição: 0 trabalerio •iTe!va depende da temara necessario para compietar uma seqüência ce
aien- entos ou el tareta - area A 7.all'OF: corn repetitiv•daria e aquela ciao aid° de tempo é igual ou menor
ae 30 segundos ou clue tear mais de 50aa do cicln de trabalho - repettaaao sisternatica de movirrentos.
xemplos' Movimentos fortes (conic agarrar ou apertara posturas estressantes (cesvic lateral do
:ainao, extensão do pescoçoa irapacto mecca de tecidos moles ibordos de ferramentas qua
assionarn a palma da mac). vibracao e ocasimnte baixas temperaturas.
Sugestões: Elaboração as Anal•se Eracreiraiaa
rrabalho para alagnastico e adequação do
aae. ente de trabalho. Alternar per mios
periodos de descanso. Recomenda-se em
coa, a c:ada 50 mimeos de tranalho, 10 meutes de aescanso. Faca aiongarr,entas neriaidicamente
Peab:tar rodizios rioatividades.
Riscos(Possiveis danos à sated.): Podem levar a problemas serros nas
(.:40mo
rifiainaoes das mesmas e em casos mais graves a LER. Exemplos: No pescoço refere-se saariarre
aansional do posaaço e a aaaarorne cervical; nos ornbaos cita a sindrorne do desfiladeria
:eremite bloats'. a tendiniteno si..vaespinhoso a capsulite adesiva e a siralrome acrômio-clavicular
re cotavelia. ia.nho e mão cita t, crcondilite. a reriassiaovite de De Quervain aSfruir:)mr, do túnel
carpo e a oomaressao da nerve Gina:.
Situação de Controle da Avaliação: Não controiaeto
Medidas Utilizadas: Reafizar lreiriarnento Mm ssional (NR 1). A C,apig:ItFly:C
oco; os traariihadares (ts:ut!nclo os riscos professionals que possam ong•naaaa nos locas co
SEGMED - SEGURANCA E NMI:HM/4. DO TRABALHO SS LTDA
Rua Aor.k..: 54, Centro. Lonorina - PR
Telefone;(43) 3327,-7712 E-mail: segmed.smt@gmail.com

I

•

I

•
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trabalho, os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas
asa. C.).'teririelar
procecimentos que devera ser adotados em caso de acidente ou doença reiacionada ao traaaillo.
Coiaborar com a empresa ria aplicacao das Normas Regulamentadoras.; " Ernitir Ordem de Serviços
(conforme NR at: Contendo identificação dos 7!SCOS e demais informações sobre os serviços a serem
exeçatados daralo ciência aos empregados sobre segurança e saúde no trabaiho. Após a confecaao
ticiai. as ordens de serviço cevem ser revistas sempre que tiverem aitaraçaes -o processo ou a
apiaataçâo de novas funções. Ape's a Portaria Ni 84/2009, as ordens de. service, aocarn ser atraves tie
comunicados, cartazes ou meios eletrônicos..
Medidas Recomendadas: Realizar Treinamento Adrnissional (NR 1 i: A t:apacitaçao e treinamento
todos os trabalhadores discutindo os riscos profissionais que possam originar-se nos !mats de
trapaiho. os meios para preveair e limitar tais micas e as medidas adotadas peia ernoresa. Determinar
procedimemns que devem ser adotados ern caso de acidente ou doença relaciaaaaa ao trabalho.
Coiaborar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentadorasa " Einai iT,;i..jori, de ServiwF.
¡conforme NR1). Contendo identificaçáo dos riscos e demais informações sotaa
sen...:.r.
executados dando ciência aos empregados sobre segurança e saude no
a i.,onfocçan
inicial. as Ordains de serviço devem ser revistas sempre que tivererr. alteraçaes c toc:essa O.
ntactio co novas functes Apas a Portaria af 84/2009, as ordens de
atraves de
TILinua a c)s cartazes ou meios eletrônicos.: • Liatx)raçao da Analse Ergonarniaa
caraano para
agnasticp e adecalaçao,, Adote exercícios de aquecimento i alongarnento, Ce ateaataaaa aqueaes
ora movimentos contrários aos que realiza em seu posto de trabalho: ARerr.car..::cc irana11.1')
corn penados de descanso.
Tipo Agente•
Fontes
Geradoras:
Dados

Agente:
Ao Dirigir ern vias
,,uviras

Maio de propaa ofTra'etária:

Aciderte de
Transits,
Contato

Gravidade do
Risco:
TiporTempo de
Exposição:

„.ii ienie(5
aiais

Descriaao: Transit° em prat.
Sugestões: Treinamento ce direção defensiva
Riscos(Possiveis danos á saúde): Acidentes de Transito lesões.
Situacao de Controle da Avaliação: Nao controlado
Medidas Utilizadas: • Realizar Treinamento Admissional (NR 1): A capacitaç.ao e treinamento de
touosos trabalhadores discutindo os riscos profissionais que possam ..pciginar-se nos "ais de
os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotacias
ernryess Determinar
procedimentos que devem ser adotados em caso de ac.dente ou doença relacionada
aabatho,
Colaborar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentadoras.. • Protocolo de macutenção
dos veiculos da frota: Manter em dia as manutenções preventivas dos veículos utilizados para serviço
Medidas Recomendadas: '" Realizar Treinamento Admissional (NR 1
capa.-tite:Ao e c,..i.a-nento
os Lodos cr traboh,4,.j6ius discutindo os riscos profissionais que possarr.
traDaiii0. OS meios para prevenir e limitar tais r'sCOS e as medidas adotadas pc.1:. er. csi Deerminsr
procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doenqa reiaocriada an
Colaborar corn a empresa na aplicação das Normas Reguiamentadoras ° Reaar Treinamcnto de
Dete'ts.va. RefiexãO sobre a importância da pratica da direçAo ciefelsiva. visando ci
,
atitudes seguras no trânsito, através de tecnicas de el::cnc/c cc risc:..,s e cc
acidentes,: • Protocolo de manutenção aos veiculos da tr
ance er l.a as
reventivas dos veiculos utilizados para serviço externo..

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Setor:

Descricao do
Ambiente:

COMERCIAL • BIOGAS

Qtde de
Colaboradores'

Sala em alvenaria, laje, piso laminado, pê direito de mais ou menus 2./0 metros, ventilação natural e artificiai atraves de ar condicionado. iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes e
atividades exTernas. liuminação 530 a 680 Ruido: 58 dB (A;.
CARGOS E FUNÇÕES

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andira, 154. Centro. Londrina - PR
Telefone:(43)3323-7772 E-mail: segmed.smtagmail.com

C80! Cargo!

3541-25 f
eeer.ie tecerso

Função: , Assistants,teenico

Quantidade:

Apoio aos ceensuito!'es. parceiros e representantes, cantata direto corn os clientes piesspe:Noies.
emissão de propostas e contratos acompanhamentos de togas os processes ccimort'tiais aco!nnanha
e faz agenda dos consultores, responsável pot todos as relatórios, taste cornerciai i.r..;anto co;
.t.tespesas.

Descriçao das
Atividades;

C80 I Cargo:

3541-25
•-.:stag.ano

Descrição das
Atividades'

Função:

Estagiario

Quantidade:

Formular documen os tecreses. manuals de orodetos Warn de c.:alasner•rts prieeies
~tistrinuida. croons e diagramas elétricos

t Tee—

EXPOSICÕES
Tipo Agente:

Agente:

Fontes 1
Geradoras:

rabalho se-...(aco
ezseritlei)

Meio de propagação/Tra'etõria:

tit Postura
:ncôr-loca :nade.o.Jada.
(Trabaleo
sentado)
No Aplicave!

Gravidade do
Risco.

Tipo/Tempo de
Ex osi Ao:

rial,i,JPnii•li.- .
ftte 6 floras)

Dados I Descricao: Ocorre prirc;. —eme em arehientes on trabalhe ()nee
descresevie
brincipaiment.e sentado. como em atividades de escritórios. Algumas eesturas consereeeee, •
inadequadas. tais corno braços erguidos. cabeça abaixada troeco nclifeado. rnanutençao co. eissee
longe do corpo antra outras exigem malores forças internas para a execueâo de urna tarefa. Posieee
nacte(.1ziioas Ersteo reiaceeeseas a bancadas ou assentos mal elaborados, abanco o trabalhado •r e••• !
cosic.orar innoeduadarnenle.
Sugestões: Elaborar Ah 1, para reagnostico e aclaviaçeo das condições de If aealeo Alternar penodos
trabalho sentado con i at!vidades que possarn ser realizadas em pe. Usai
bam•os eto
com formato anatômico adaptado ao blotto° do trabaihador. Posicionar tudo Pen peno para
Cesviara todo o nstante Oa postura correta. Adote exercicios de aquecimenio L ereforencia acueies
v•reentos conterries aos cue realiza em seu pasta de trabalho,
scosePossiveis danos
saúde): Poderr gerar distúrbios psicoiregicos e fisiokagicos e
(1:-,-(:,s a i¡;,3ce 00 trot;alhaoor porous produzem alteracoes no organiriano e estaco emocionai.
comprometendo 9u0 eroder velade sauce e segurança. tais como: LER,'DOR cansaço fsrco. Corosi
hiperteristJe arterial, alterabec cc
diabetes doenças ner.,Jsas. taqvicarcie.
i)Etrpiho digestivo rgastrite e tecera). tensào. ansieetade. problemas de cesela etc.
Situação de Controle da Avaliação: Não controlaria
Medidas Utilizadas: Reaie.ar Treinarnento Admissional (NR 1): A capacitação e treinareento de
ieees us :raoar cores discutindo as riscos profissionais que possam originar-se nos locais de
irabalho os mains para prevenir e imitar tais riscos e as rneoidas adotadas pela empresa Determiner
eeeeemeetos que devem ser adotados em caso de acAente au doerea relacionada ao trabalho.
'itaoorar corn a emoresa ia aplicação das Normas Regularnentadoras 'Adequat as ...:ceirFei; de
rri ergcnômica A cadeira
trabalho precisa sei confortavel o sufe.::eree, competivei earn a sus
•eseitera esnerAilisras recomendam que ela seta giratoria a fim de que vocé se esforce manes e sua
siefla nao soira 1..w •.; excessr rio mosementos • Emitir Ordem de Serviços iconforme NW,;.
eeeeendo identificacaa ais riscos E- Cereals informasees sabre os see ços as
execlitadrs 'tardo
ciência aos empregados sobre segurança e sauce er: eabalho. Apes a eenteeees irerea.
cr-:.lons de
I serviço devem ser ressseas e:empre que tverem aeeraçóes lo processe
e inieiesteeie se novas
junçöes. Após a Portara N'' 8/4230S, as ordens de serviço podem ser aziavies
ereelecados.
I cartazes ou rreios eletrônicoS
Posicionar tudo bem pee° para evitar se desviar a tudo o instante Oa ;
.,e5t....tr.9 correta
Medidas Recomendadas: " Real.:r.ar Treinarnerte Admrssional (NR 1): A capacitação e treinamento
::0 :odes os trabalhadores ,iscurirtdo os riscos pir-fissionaiS que possam originar-se nos locais de
eabalho, os maids para prevails: e lenitar tais recos e as medidas adotacias vela ernpresa. Determinar
proeedirnentos Qua, devem ser acatados em caso cc acidente oe ioanca relacionai.. ao trabalho
Colaborar com a empresa
aolicaçao das Normas Regulamentadaras. Aidequar as e,adeiras de-

I
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ferma ergonemica: A cadeira de trabalho precise ser confortavei o suficiente. compativel com a sua
estatura e especialistas recomendem que ela seja girateria a fim de gee voce se esforce menos e sua
coiuna rid° sofra com o excesso de movimentos.: Emitir Ordem cc Sere çoa (conforme NR1):
(arden& identificação dos riscos e demais informações sobre os sereços a steer!) eaecutados dando
ciencia aos empregades sobre segerança e sauce no trabalho. Apes e coneeeteo irucai. as ordens de
oevem ser revistas sempre que tiverern alterações no process() uu a irnelantapeo de novas
.0eE.5. Apes a Portaria N 84(2009. as ordens cc serviço podem ser atreare,
aomunicados,
eartazes oe meios eletrônicos.: Elaboração da Analise Ergonómica co Trar,dihr, ;7,1r3 alaeneseee e
adequação ' Adote exereicios de aquecimento
alongamento. De preier&-ii
alueles corn
avimentos contrarias aos que realize em seu poste de trabalho., Alternar
:ra.Niino corn
:rios de descanso; Posicionar tudo bern perto pare evitar se desviar Lew:
eristiira
eelerre.
Agente:
Fontes
Ge radoras
Dados

ae frequent& do

Meio de propagação/Trajetória:

# raoalho
Repetiti.,o
Não Apheave'

Gravidade do
Risco
Tiporrempo de i
Ex osicho

Descrição: C !rebate repetitivo depende co tempo necessário Dara Compie:i"r•
seg;da
elementos ou a tarefa - colo. A tarefa com repetitividade é aquela cujo ciclo ae tempo é igual ou menor
que 30 segundos ou que tem mais ae 50% do ciclo de trabalho repetição sisternatica de movimentos.
Exemplos Movimenios fortes (corno agarrar ou apelar), posturas estressantes ilesvin lateral do
punho. estenso do pescogo), impacto mectanico de tecidos moles (bordos de 'erryne,-;:eis que
press:onarri a palma da raitioa vibração e ocasionalmente, baixas temperaturas.
Sugesedes: E.,aberaçáo da Análise Ergonõrnica do Trabalho para diacjnóstico e adequaçào do
-oriteente cc traba)ho. Alternar periodos de trabalho com períodos de descanso. Recomenda-se em
.rcd-a. a cada 50 minutos ce trabalho, 10 minutos de descanso. Faça alonearnentos periodicemente.
Reat.Za, rOcizios de atividades.
Riscos(Possiveis danos a saOde): Podem lever a problemas seeps i.as irticula0.1es como
inflamações de; mesmas e em casos mais graves a LER. Exemplos: No pescoeo reeire-se a seeirome
tensional ao pescoço e a sindrome cervical, nos omoros cite a sindrome co :Jesfiladeiro torecico a
tendinite biciptal. a tendinite do suproespinhoste a capsulite adesiva e a sincren&
e
no ootovelc, punho e mão cia a epicondilite. a teriossinovite de De Ouervaire siecrerne
ealet cio
carpo e a compressão do nervo
Situação de Controle da Avaliação: Não controlado
Medidas Utilizadas: • Realizar Treinamento Admissional (NR 1 a A capaclieçau e ireinamento de
twos os trabainaaores d:Suitindci os riscos profissionas que possam originar-se nos !rams de
trabalho, os meios para prevenir e iimitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa, Determiner
procedimentos doe devem ser adotados ern caso de acidente cu doença relacionada ao trabalho.
Colaborar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentaeorasa Emitir Ordem de Serviços
(conforme NR'1) ,.;ontpr•lio identificaçáo c.;os riscos e demais informações
os servicos a semiexecutados dance ciência aos empregados sobre segurança e saede eo iratiaino. Apes a contecçao
as ordens de serviço devem ser revistas sempre que tiverem alteraieees no processo ou
i-.)plantação de novas funções. Após a Portaria N° 84/2009. as ordens de seraieo perea;i ser através de.
omunicados, cartazes ou meios eletrônicos..
Medidas Recomendadas: Realizar Treinamento Admissional (NR IS A aaeleate io e treinamento
de todos os trabalhadores aiscutindo os riscos profissionais que possam or
nos locais de
trabalho, os meios para prevenir e limiter tais riser's e as medidas adotaaas pela empresa. Determiner
procedimentos qtie devem ser adotados ern caso de acidente ou dcenda reic,cionada ao trabalho
Cceaborar corn a empresa na apacaçeo eas Normas Reguiamentactoras
Ernier Ordem de Serviços
feonforme NR1 t. Contendo icentificaçeo dos riscos e demais informações soore os serviços a serem
executacos eando ciencia aos empregados sobre segurança e saade no T.-abate°. Apes a confecção
inicial, as ordens de serviço devem ser rev:stas sempre que tiverem aiteragoes ro processo
ou
imeaaritaçao de novas funções. Apes a Portaria N° 84/2009, as ordens cc serviço podem ser através de
comunicados, cartazes ou meios eietrônicos.. Elaboração da Análise Ergonómica ao Tratalho pare
eiagnostico e adequaçaio., • Adote exercidos de aquecimento I alongamento Cei preference) equeles
cam recialmentos contrários aos que realize em seu posto de trabalho , Mena( eatervios de trabalho
rn :ace odes de descanso,
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CONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
','EPC1

ofil

ADVAISTS.:0ThIC

Qtde de
Colaboradores:

piso :anaraco p dire;to de mais ou menos 2.70 metros. ventilacao :-..alaral e I
oo ar condicioaacio. iltinanaVic natural e artificial através de limpadas fluorescentes e
cces e>aa..nas liuminaç.ão .530 a 680 Ruído 58 dE iA),
Ron••:1 ,,

CARGOS E FUNÇÕES
CEI0 I Cargo

Descrição das
Atividades:

3541-25 !
e.ss Manta
• aomercial 1 A

Asa:or:oat
Corr

Quantidade

Re!atoms te rlicos o grafiaos Apoio aos consuitores, contato direto corn os c.ie1es. prospecções.
ornissào ot ::postas e contratos, acompanhamentos de todos os processos comerciais acompanna
I e faz ageocia dos consult -es. responsável cor todos os relatorioa tanto aorneanal otianto rft
despesas

CB0¡Cary°. l 3541-25
I Assistente
I
Descrição das
Atividades:

Função:

Função:

Assisteitte
Comarcial I B

Quantidade.

Apolo aos (:intsuitorsis. p:.•).rôs e representantes. contato &eta corn os c•iir'i.:PS
emissão ae propostas o contratos acompanhamentos de todos os processos. oamerciais
e faz agenda dos consuttores, responsavel por todos os relators
despesas
EXPOSIÇÕES
Agente:

Fontes
Geradoras.

seriado
•

ES1:::'itCr.,)

Melo de propagaçãolTrajetiaria:

a Postura
incamoda I
inadequada
(Trabalho
sentado
Não Aplicavel

Gravidade do
Risco.

Tipoilempo de

2

Habitual/Per:mane
Meiji horaa

Dados I Descrição: Ocorre principaimanie em ambieiv.es cc trabalhei nrid ni•bozmo 6 cles6.-ivc.-ivdo
!:ioi...:oalfrierve sentado. como em z-itivataaes de E,tscritõrios Algumas posturas consaleradas
.oadequadas. tais como braços erguidos. cabeça aNaxada. tronco inclinado, manutenç.ão ria, pesos
• ',;EN do corpo entro outras. exiderr ma ores forças internas para a execução
cc Lima tarefa. Posturas
.oacaaaiaaas estao relacionadas a taocadas cu assentos mal elaborados obrigando o trabalhaaor a se
26(: °oar ;nadequai..:amente.
augestoes:
Eiaburar AE:7 para diagnostic° e adepiaçao das conaiçoes
1
aaaalho. Alternar periodos
- trabalho sentado corn atividades que possam ser realizadas em pe Usar cadeiras. bancos etc,
corn formato anatômico adaptado ao biotipo go trahaihador. Posicionar tudo bem perto para evitar se
:osviar a todo o instar•,te ca postura correta. Adote exercícios de aqueciniwiti.) De areferc:a ac elas
cam movimentos coni,arins aos cue 7eairia em seu postn de trabalho.
Riscos(Possivels danos a saúde): Poderr gerar taaarbios pisicolópr.es e f:s..°16c.:•cos o trocar
danos a sauce CO trabaibai.;cr porque produzem alterações no orgasrrc e esia'.:c
compromelendo sua proclutivalada. saúde e segureriou. tais como LER:DDR-7
.jcres
musculares. hipertensao arter:ai. al:eraçâo do soro dairoaes, doenças ner..csas tao..
rtajoeocac
ariarelhc
tensão. arsiedade problemas dc coital& eta
Situaçáo de Controle da Avaliaoaot Não controladc
Medidas Utilizadas: • Realizar Treinamento Ac;missiinal (NR a A capa.,:ita0D o treinarnertc;
os trabalhadores drscutaalo cs riscos pri,4;!•zs,crais clue ooss.".!--1
trabalho, os meios para prevenir e iimitar tais (+scam,' as meaidas aootaoss paid
tacOornana.
procedimentos que devem s'2r adotados em
ocidente ou doença relaairtraaa
t.abait.:(
Colaborar corn a empresn no aph:-.acao
.das Nor-inas. Regularnentadc,as..
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forma ergosiernica: A cadeira de trabalho precisa ser conforeivel o seficiente. etenpaie el rem a esa
estatura e especialistas recomendam que ela seja giratiena a fim ce que voce se esforee imenoe e sua
coluna nao sofra com o excesso de movimentos.: " Emitir Ordem de Serviços (conforme NR1
Contei do identificação dos riscos e demais informações sobre os serviços a serem executados ;land°
ciência aos empregados sabre segurança e sairde no trabalho. Apes a corilecçee
. as ex'ens
serve.° r..e:e.ern ser revistas sempre que tiverem alterações no processo ou a
no,,is
funçiees. Apes a Podaria Nrs 84/2009, as oreens de serviço podem ser areise:',
cariazes OL meios eletrônicos.: • Posicionar tudo eern perto para evitar se eteseier e Tee erit
eastura COrreta.
Medidas Recomendadas: Reafizar Treinareerto Adreissional (NR 1i: A capa:::taco e treinamenre
de todos u, Vabalhaeores eiscutindo os riscos profissionais que possam oTialtete se nos locals de
trabatho, os neaps para prevenir e ¡imitar tais riscos e as medidas adotadas pe ur ii'esa. Determiner
proceaimertos que devem ser acatados em caso de acidente ou coença ie
ao trabano
Colaborar com a empresa na aplicação das Normas Regulamereaccras.: Adequai as caoeiras ae
forma ergenõrnica: A cadeira de trabalho precise ser confortevel U suficieete. compativel corn a sua
estatura e especialistas recomendam que eia seja girateria a fim de que você se esforce menos e sua
coluna nett spire com o excesso de movimentos.. • Emitir Ordem de Serv;cs, -,:nn1ortne NR1):
Contend() identifieaçao dos riscos e aemais informações sobre os serviços a se-rem E:fy., cutados dando
ciência nos empregados spore segurança e saude no trabalho: Apes a confecção iititersi, as ordens de
serviço devem ser: revistas sempre que tiverem alterações no processo Ou a implareaceo ee novas
funçoes Apos a Portaria te° 84/2009. as ordens oe serviço postern se' aeaves so comunicados.
.irtaze aorrtc”cs eletrônicos.,
'
Eiaboração da Analise Ergonôteica eie Tiateeeo paia diagneslico e
adequageo.:
Acure exercícios de aquecimento : aiongamento De re eiereeleia aoueles com
movimentos oonlraros aos que realize em seu posto de trabalho.: Alternar eiodos de trabalho corn
,enodoac descenso.'Posicionar tudo bem perto para evitar se desviar a Ina() o
da posture
carreta
Tipo Agente:
Fontes
Geradoras:
Dados

Agente:
eeeerire do
eeider

Meio de propagagaolTrajetõria:

Trabaiho
Repetitivo
Aplwiave:

Gravidade do
Risco:
Tipo/Tempo de
Exposição:

Descrição: O tranalto repot:11v° depende co tempo necessário para else:tee:a- sese
eiaJe
ew
ritos ou a tarefa • cicio. A tarefa com repetitividade e aquela cup eclo it ::eniess 6 iguai
menor
que e0 segundos c•i) Owe tem mais de 50% do ciclo de trabalho - repetieeo esieir anca
inreenentos.
Exemplos: Movimentos fortes (como agarrar ou apertara postures estressareas d.stc ateral CIO
puree:, extensão do pesceço), impacts rnecânico cie tecidos moles (to;cc: de feearne- tes que
ercesionam a palma da niece vibração e ocasionalmente, baixas temperaturas.
Sugestões; Elaboraçâo da Arias° Ergonómica do Trabalho para diagnosuco e adequação ao
ambles-vie de trabalho. Alternar pentodes de trabalho corn períodos de desserts:). Recomenoa-se em
rsteoie a cada 50 minutes de trabalho, 10 mimeos de descanso. Faça atone:veer:1:os periodeamente.
Realear rodizios de atividades.
Riscos(Possiveis danos
saúde); Podem ievar a problemas sérios nas articulações como
trifiernareees one mesmas e em casos mais graves a LER. Exemplos: No pescore.', refere-se ei síndrome
lenereai
pescoço e á sindrome ceivicai. nos ombros cite a síndrome co desfiladeiro toracico. a
:ere:I:nee niriptal: a tendinite da supraespinnoso, a capsulite adesisa e a sindro'n,' a;:r•Ho-c;i).•.,.(7.-..dar: e
no cotoveic pentto e moo eta a erecondilite. a tenossmovite de De Ouerva r.
ererre :le velai do
carpo e a compressão ao ne-io
Situação de Controle da Avaliação: Não controlado
Medidas Utilizadas: • Realizar Treinamento Admissional (NR 1): A capacitação e treinamento de
=es os trabalhadores ciscutindo os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de
trabalho. os ineios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa. Determinar
procedimentos que devem ser adotados err caso ae acidente ou doença ,e!.:q;4%,..Rda ao tranalho
Colaborar corn a empresa na apiicação das Normas Regulamereadcras.:
'Evr-!!.r
de Services
(conforme NR1): Contereje identificageo dos riscos e demais informações score os ,. ;,
,fiços a serem
executados cardo eencia acs empregados sobre segurança e saúde no trabaino epás a
confecção
inicial. as omens de servilso devem ser revistas sempre que tiverem alterações
processo ou
.inelantação de novas funções. Apes a Portaria N 84/2009, as ordens de serviço polueill ser através de
r.:ertinicadcs. cartazes ou meios eletrônicos..
Medidas Recomendadas: Realizar Treinamento Admissional (NR 11: A eaeieeteiete e treinarnento
cc coons as trabalhadores niscuundo os riscos profissionais que possam Ong ria•
boa's oe
trabalho. os meios rara prevenir e limiter tais riscos e as medidas aootadas peia erneresa. Determiner
SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LIDA
Rua Andira, 154, Centro. Londrina - PR
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I nrocelimenlas clue nevem ser ac-)ados em cast:. de acidente ou doerc,:a relacion?do ;:iC"
; Colaborar com a empresa na aatiracão das Norrnas Regulamentadoras
Ernitir Ordeit• r.;;;i• •Servios
onforme NR1): Contendo identificação dos riscos e demais informações sure os serviços serem
;
(land° ciencia aos err:crew:Rios sabre segurança e saúde na trabalho. Roos a confecgdo
as orders de seniiço devem zer revistas semtre que tiverem alterações no processo ou a
loantação de novas funyaes. As a Portara N 84,2009. as ordens de serviço oodom ser através de
comunicados. cartazes ou metos eletrónicos.: " Elaborecão da Anal;se .-.7 :rgonóntica do Trabalho pare
:giiastiora e adequa0o.: Adote exercicios co actuecimento 1 alongarnento. De praterenoia aqueles
,rri ínavimenias con:ferias aos que realize em seu poste de trabalno • Alternar pariodos de trapatitc
'O cio descanso.

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Setor

Descricao do
Ambiente

Qtde de
Colaboradores.
Sala em aivenana, forro de VC biso paviflex
direito de mais du menos
artificial através de ar condic:3niann, iturrinação meisf atraves de tampadas
LUX Ruido- 55de (A,.

ve!)tifaçãc.• •
litirr.r!a4;;;:lo

CARGOS E FUNÇÕES
CSO l Cargo:

Descriçao das
Atividades:

CSC) l Cargo:

DescrOo das
Atividades:

4110-10
A55;siente
compras

Função:

Assistente de
comt:iras

Quantidade:

EXeCUle:M serviços de 7.r.iold nas areas de restirsos humanos. administraçâo. finanças e loa.stit:a
atendem fornecedores e c,•iontes. fornecendo e rec,ebendo inforrnacões sobre produtos e servicos:
tratam ce docvneracs
adds. zumprindo tcrio o procedimento necessário werente aos mesmos.
Atuam na concessão a mini:acted-to a nu:-oeinpresarios. aterdendo clientes em campo e nas
- génnas. prospectando clientes nas comcnidades.
a
3542-05:
e.s.omprador PL.

Função:

Comprador PL

Quantidade I

Receber requisições de rompres. Executar os processos de cotaçCcs e epos aarovapão ncrn
compras.
EXPOSIÇÕES

Tipp Agente

Agente:

7ratizitho sentado
• Ç:.:!:;:ritorlo
Dados

i Postura
1 irrt-rnr3d=i '
j inaceduada
(Trabairc,
sertaco)

Meio de props- Ndo Aplicavei
f
a dorrrajetária:

Gravidade do
Risco:

TipotTempo de ;
Exposição:

Descrição: Ocorre arinctpatme;;;;:e ern ambientei,: co trabalho onde n miasma é desentt•iivii-tr .
:oiaimere sentado, porno err atividales ie escritórios. Algurnwi posturas ;:ciasirleradas
,;idequacias. tais corno, braços erguidos. cabseyi aci;t•xada, tronco
1, i,::.!:E•tc:i•-• •
-;ao corpo, entre autos, exigem maiores forces irnernas para a execuçao de .Jin8
estão relacionadas a bancadas eu assentos mal elaboraccs. obrigando a tranã -raio,
ir.adec;uadarriente.
Siigestões: Elaborar AE r, ca-a diagrõstico e adaptac:•:,
.a das condições Cc trabalho. Aiternar penados
tie trabaino sert»ido com alitorial('s cue possam ser realizadas em ....usar cadeiras, bancas. etc
com formato í;
ao biota° do tratelhacor. Posicionar :t..do bem perto pr•ra ev'tar
desviar a todo a instante da posture correta. Ad•ate exercícios de aquecimento. Off preleir-:!f.,
'''.C:rnmovimentos contranos aos oue realiza em seu posto de trabalho
::

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LIDA
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Riseos(Possiveis danos ã saúde); Poderr gerar distúrbios psicologicos e
ologicos e provocar
senos danos sauce do trabaleador porque produzem alterações no organism° e estado ernocional.
comprometendo sua produtvidade. saúde e segurança. tais como. LER!DORT. cansaço físico. dores
musculares. hipertensào arterial. alteração dc sono. diabetes, doenças neteesna. tageicardia, doenças
do aparelho clige,stivo (gastrite e úlcera) tenseo. ansiedade. problemas de cee.re
Situação de Controle da Avaliação: Não controlado
Medidas Utilizadas:' Realizar .7reinamente Adrnissional (NR 1): A capacitaçac '.reJiarelito de
10ss rabalhadores diseutindo os riscos profissionais que possam or!q
,
de
meios para prevenir e limiter tais riscos e as medidas adotadas peie en-erese.
erocedirrentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença
ai.:eras de
Colaborar corn a empresa na aplicação das Normas Regulamentadoras.
ercionemica: A cadeira de trabalho precise ser confortável o suficiente
eeatuei e especialistas recomendam que ela seja giratOria a fim de que voce c esf:-.!
NR I;
çurla não sofra com o excesso de movimentos.. Emiur Orden') de Ser,
ainterdo identificação dos riscos e demos informações sabre os serviços a aie-rile
..:Jande
cienca aos empregados sobre segurança e saúde no trabalho. Apôs a confer.i,
ens de
6erilC,%.) devem ser revistas sempre que tiverem alterações no processo
coos. Após a Portaria N° 84/2009. as rdens ce serviço podem ser as,
ilr1:17eS ou meios eletrônicos.: • Posicionar tudo bem perto para eviler se des-.<1.:Ii a t
.34

;7)S7.1..ir

Medidas Recomendadas: Realizar Treinamento Admissional (NR Zr A cape
tos cis trabalhadores discutindo os riscos profissionais que possam n:
(lc
us meics pare prevenir e limiter tais riSCuS e as medidas adotadas peia eihpres.:,
proceorne-irris que devem ser adotados em caso de acidente ou doenyi
Colaborar corn a empresa na aplicação dos Normas Regulamentadaras. Adequi,
ias
forma ergonamicia. A cadeira de trabalho precise ser confortavel o suficiente, compativel
;3
estatura e especaiistas recomendam que eia seja girationa a fim de que você se esforce
não sofra corn o excesso de movimentos.: " Emitir Ordem de Seriegos (conk:e'er, NIR. •
COiui
Contendo ideneficaçao dos riscos e demais informações sobre os seneços a serem executeee
„eils
ciência aos empregados sobre segurança e saúde no trabalho. ApCis a confecção inic al:
sendiço deverr ser revistas sempre que tiverem aiteraciies no processo on implainac
funções. ApOs a Portara N° 84/2009. as ordens de servico podem ser
cartazes ou melos eletrgnicos.: Elaboração da Anatse Ergcnifarnica ao
ignOSt1L1
adequação.: • Adote exercícios de aquecimento
alongamento. Dê preferência aqueles core
movimentos contr.:leas aos que realize ern seu posto de trabalho .'Alternar períodos de trabalho corn
pe,-iodos Cc oescanso• • Posicionar ludo born perto para evitar se riesviar a todo o ins:ante da posture
fre: .
Agente:
critcs
Geradoras'
Dados

frequente do ! Meio de propa..-.0mputa1or
gação/Tra•eteria:

Trabalho
Repelitivo
Nat) Apticave:

Gravidade do
Risco: I
4TipoiTempo de Hahituat Intern-we
Exposição.
riorasi

Descrição: O trabalho repetitivo depende do tempo necessario para completar rna seqüência de
tarefa - ciclo. A tarefa com repetitividade é aquela cujo c:cio 30 remco igual ou menor
que 30 segundos ou que tem mais de 50% do ciclo de trabalho - repetiçao s,stematica de moviaiempe.
Exemplos' Movimentos fortes (como agarrar ou apertare posturas estreeSa.-les (desvio lateral co
punho. extensão do pescoço). impacto rnecanioo de tecidos moles ibordos de terramentas que
oressonam a palma da mão, vibragao e OCaS*nairnente, naixas temperatures.
Sugestões: Elaboração da Anal se Ergonomica do Trabalho pare diagnóstico e adequação do
..rilo,ente de trabalho. Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso. Recomenda-se em
.7"acia. a cada 50 minutos oe frapalho. 10 minutes de descanso. Faça alongarreetos periodicamente.
(odizios de at:vidades.
RiscosiPossiveis danos à saúde): Podem lever a problemas sérios
artioulaçtie.s come
Jas mesmas e em casos mais graves a LER. Exemplos; No pesco,:o refere-se à síndrome
¡se:scow e ei sindrome cervical; nos ombros cite a síndrome
toracico. a
,otai. a tendinite ou supraespinhOSO. a capsulite adesiva e a sincro-ii:.
;;!aviz.itar. e
colcivelo, punho e mão cita a epicondilile, a tenOSSmovila de De Ouervaie a compressão do nervo olnar.
Situação de Controle da Avaliação: Não controlado
Medidas Utilizadas: Realizar Treinamento Acirnissional (NR ): A capiricitaçao e treinamento de
lobos os trabalhadores discutindo os riscos profissionais que possam or,ginar-se nos locals de
elemenius ou a
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Telefpne (43) 3323-7772 E-mail. segmed.Srete:DgMail.coM

trabalho. os rnelos pare peer e limiter tais ascos e as medidas adotaaiee peta emprese te
:reeeie:
procedimeetes fate devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionaca
Colaborar com a empresa na apiicaçeo das Normas Regulamentadoras.: Emitir Ordem ceiaesee L
(conforme NR11 Contendo identificaçeo dos riscos e demais informações sobre os serviços a seirera
execedaeos danco ciência aos empregados sobre segurança e saúde no trabalho. Apõs a confer:pc •
!Mimi. as ereens de sereiree devem ser rev stas sempre que tiverem alterações no processo ou
implantação cie novas funções. Apes a Portaria N° 8412009. as ordens de seneço podem ser atraves de
ieredos rartaees ou meios eietrenicoe..
Medidas Recomendadas: Reef:ear Tre narneree Admissional (NR 1 e A capac eteep e treinarnentc
de todos os eebalhadores discutindo os escos votissionais que possam erriaeee nos locats ce
trabalho, os ineios para prevenir e leader tais riscos e as medidas adotaoas pela erneresa. Deterreinar
trisbathe.
procedimentos que devem ser acotados ern case de acidente ou doença reiaeionaca
Serviço
Emile
Order,
de
Regulamentadoras..
Normas
das
Ceiaberar com a empresa na aplicação
Contendo leentificaçao LIOS ascos e demais informações sopre os serviços a F:er
conforme
eeecutados dando clencia aos empregados sobre segurança e saúde no treealno. Apis a confecçdo
nickel as ordens de serviço devem ser revistas sempre que tiverem alteraçees re: processo ou a
mplantaçâo de nova F_ tençaes. Apbs a Portaria N° 8412009, as ordens de serviço podem ser atraves de I
'Elaboração da Análise Ergenernica do Trabaino para
ou meios eletrônicos.,
eentinicados.
diagnóstico e adowação.: Adote exercícios de aquecimento I alongamento. D oreferenc:la aqueles I
r:.)rn movimentos contrários aos que realize em seu oosto de trabalho.: Alternar penados de trapalho
corn períodos de descanso

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Qtde de
Colaboradores

ESTOQUE

Setor:

liso. tc•rro eve
r eendicionado

metros cc alILra piso
Descrição do sale alvenaria. pé :leek corn mais ou meoos
Ambiente: I iluminação natural atraves cc lâmpadas fluorescer:es. ventilação arl1cai
flJorescentes 510 lux. Ruidc: 63 aB
; .i.Jminaçâo artifal <;ii,aves :le !arm
CARGOS E FUNÇÕES
x Lcti* e
Função:
4141-15 i Aix
.ogistica e Di!3t., .

C/30 I Cargo:

Entrada De Notes F!scare Recetemento De Melérta Prima, Identificação E Alocação
Entrega De Produtos No Sistema e Inventario De Estoque.

Descrição das
Atividades:

4141-15 l Auxiliar
de Logística e
Distil

CB0 I Cargo:

Função:

AuxiTaf de
Logistica e Ds: II

EXPOSIÇÕES
i
Agente: .. Rudd continuo
ou intermiterte

Tipo Agente: I '
I
I
Fontes i ordpagaçao la
Geraderas;JFoduçtc
I

Meio de propagavioarsieteria:

Ar •Sonora

Dos Pt()S

•

Quantidade:

Recebimento De Matere Pi-ra. identificação E Alocacão Dos Produ:os.
Estoque

Descrição das
Atividades:

Dados

Quantidade:

ai,.. ,,:i

Gravidade do i 1
Risco: I
Tipo/Tempo de 1
Exposição:

3bluat,'Pe:mane
.., ror.:3;i

Descrição: Ambiente eicu e4inr.n;rnentos ruioosos
Sugestões: Analiser a possitA!daoe da isolamente das 4ontes cc ruído: au troce ce
o.rninuição do ruido no amo ente de Ira:eerie:: Uso ma EPI recomendado:
.150 e efetuar a manutenção Preventive e pe-todiee dos equipamentos, ProDor -red c.;is ;le
los barulhos no trabaino, realização cc exares de audiometria para controie
:yradorr23
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Riseue(Possiveis danos à saúde): O ruido atinge o aparelho auditivo caesando a perca temoorario
uefinitiva da audição.
Situação de Controle da Avaliação: Controlado
Medidas Utilizadas: " Realizar Treinamento Admissional (NR 1 a A capacitacao e treinamento de
todos os trabalhadores discutindo os riscos profissionais que possam :gig:ear-ea nos ¡peals de
trabalno, os meios pare prevenir e imitar tais riscos e as medidas aciotadas peia empresa. Determiner
procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho.
Colaoorar corn a empresa na aplicação das Normas Reguiamentadoras.: " Realizar Treinamento de
NR 6 - Uso. guarda e conservação adequada do EPI (Equipamentos de Proteção Individual.- • Manter
obrigatorieoade do eso 00 EPI. Qualacar os colaboradores pare rianter i higienanao e
censervaceo.:'Emitir Ordem de Serviços (conforme NR1). Corner= identaleaaae ccs scc e demais
informaçaes sobre os serviços a serem executados dando ciência aos empregados sepre segurança e
saade no tratraiece Apes a confecgeo indef, as ordens de serviço eleven' se: ree:s:.as seiner& que
everem alterações no processo ou a implantaçáo de novas funções. Apôs a Portara N.' 64;2039. as
ordens de serviço podem ser através de comutados. cartazes ou moos eleiraraccs ' Manter
atualizado o Controle de entrega de EPI (Equip. de Proteção Individual): Elaborar e irepiementar a ficha
mente e
de enirega do EPI para os colaboradores que fazem uso As fiches devoro ser aatee
o (talrindade
center oara cede equipamento entregue o número do Certificado de Aprova:Ao
fornereda a data de entrega. e a assinatura ao empregado.: Sempre que nec:essaec substiloir EPIs
dareacados. com CAs vencidos.:
Medidas Recomendadas:'Realizar Treinamen:o Adrnissional (NR 1)- A capaeiteaao e tree-erne-10
,e nos locais de
de todos os trebalhadores discutindo os riscos profissionais que passer': origina;--,
irabteho. os me:os care prevenir e limiter tais riscos e as medidas anotadas pelaern esa. Determiner
procedimeritos que devem ser adotados ern caso de acidente ou doença relaciorizea ao trabalhe.
Ctaaberar com a empresa na aplicação oas Normas Regulamentadoras.:'Realizar Treinarneato ae
NR 6- Uso guarda e conservação adequada do EPI (Equipamentos de Proteção Indpoduai..' Manter
a obrigatoriedade do uso de EPI. Qualificar os colaboraoores pare manter a nid:enizacão e
conseivaçate.'Emitir Ordem de Serviços (conforme 14R1) Contendo idertficaceio ooe riscos e denials
informações setee os serviços a serem executados dando ciência aos empregalos soorer scegarança e
saúde no trabalho. Após a confecção iniciai, as ordens de serviço devem ser revistas sempre que
tiverem aiteraçóes no processo ou a implantacao de coves funções Ad a Porteria N" 84/2009. as
Manter
ordens de serviço podem ser através de COMuniCadOS Carta2eS ou moos
Elacrorar e implementer a fiche
atualizado o Contraio de entrega de EPI (Equip. de Proteção
no entreaa de Efal pare os colaboradores que fazem uso. As fic.nas devem ser feitas individualmente e
equiparleN0 entregue. o numero do Certificado de Ap;t:,30 (CA), a quantidade
substItuir EPIs
le entrega. e a assinatura rio einerelecie; • Sernere eue
ccim CAs vencicos..
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS
Agente

Fonte
Geradora
Propagação da
produção

j Intensidade/
Concentração
76 3 ob

Técnica
Utilizada

Nível de
Ação

Limite de
tolerância

Tipo/Tempo
de Exposição

Dosimetria

60 dB

65 ea

Habituai/Perm
anente(8
hores)

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Setor:
Descrição do
Ambiente:

:ER()

Qtde de
Colaboradores•

Sala em a -oac3. 'die. piso aminado. pé direito de mais ou menos 2.70 meir
artificial atravers de ar condicionado iluminação natural e artificial através de !ail
atividades externas llerniração 602 Ruido; 61 dB (A),
CARGOS E FUNÇÕES
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et:leaser natural e
ft

St,;;MLS

Função:

Aprendiz Aux.
Adm.

sueer!!...Fice f!eanee!e:, des tarefas de eievio de boletos aos clientes. Eletiee
decurnentos ao departen!e'ite
lee
exuel Reled:fire) entrecia
edaaoccoras a pagai. Auxiiio nas a:an:teas de contas a receber faturareee.0
Dr'

Função:
f

Descricao cias
Atividades"

'Tipp Agente

Fontes
Geradoras:
Dados

cee.•
SU pone ao contas a pagar Comas a reeeber Credit° e coorance libereeac
t
ere ,
assisiéricia técnica. Faterzerentcs Entrada de r!7,13,5 Cie serviços.
! Pedidos de compra. Fecnarnento mensa das comissões dos vendedores e teced.aeed,ei:
pianilhas e cciat6rios. Sup-ir a gerência com informações ilia:seer:es
rDenertar.'.;fic:

Agente:

Trabalho sentado
Meld de propaj gadaofTraietoria
escritono

Gravidade do
Risco. I

Tipo/tempo de !
eteir;!!
Exposição

Descrição: Ocorre p,rinc:ca!--.,!.nte em arrtiontes de trabalho once
pencipalrnente sentado. ieeec e?n atividacies de escritonos.
inadeduadas: tais Como. braços erguidos caeca abaixada. tronco.
!once do corpo, entre outras, exigern matures forças internas para a execJedc cc eee. are
inadequadas estão reiacioneit-ts a bancadas cu assentes mal elaborados et:ride-do e trapoinador
!!,,e eeeeir
AFT r:•zira e,:agnestie..o e adaptaçéo das cono;çoes de trabalho. Alternar periodOS:
Sugestões:
no Trabaihz.-, sentado com atividades que possam ser realizadas em pa. Usar cadeiras. bancos. etc
corn formato anatómico adaptado ao tolot!po do trabalhador. Posicional ludo bem perto para evitar
desviar a todo o Enstante n !)StUf %.1 correta. Ado:E. exercicios de aeeec ieiento. Dê preferência aQueles
movimentos conIrar os aos oue realiza em seu Post* de trabalee.
Riscos(PossIveis dames à saúde): Peden-, gerar efietúrbtos ps.ccoógicos e fisiológicos e orovocar
oncs danos a saúde de i,abathadc,r porque eroduzere alterações no organismo e estado 4,1mocionai.
eomprometendo sua Produtividade saúde e seouraeda, tais ewe:. LERIDORT. cansaço Fs,co. des.
musculares, hioertensao arterial. aiteração do soro. diabetes, doenças nervosas.
doencas
do aparelho diqestivo i!dastrite e ulcera; tensbo. ansiedade. problemas cc 701':F,
Situação de Controle da Ava/lação: Nao coniroiwee
Medidas Utilizadas:'Realizar Treinamento Acriess!onal
. cri
:,me
tre-reandeee
iodos OS trahalhadcres discutindo os riscos orofiss.onais due possam otiplar-se
cs reeves peel prsvertir e limitar tais 'iSCCP3 e as rned:das adotadas peia eneeresa. Deeeeer:1eideedenemos que devem ser adotados em caso ee.acidente ou doença rreacice:ada
"a an.:
Ceidecrar %eel!a epresa a ablicação das Normas Regulamentadoras. 'Acieei.dir
delta ercurveniide A carts:id) co trabalho precise ser confortavel o Soffc;ente, t,Orrp3t'v>7:!
:e'datura e espec'etlistas recorrierdarn qua eia sera giratoria a fim de que VC,i4
ask:ire:a edeoes
inc ram: kioiro com e e'ness de moverentoc-... " Emitir Ordem de Serviços feonforie- Nd.1:
Contendo identificatAo '5DS :':f'.CC)S demais 1..torrrinebes sobre os serviços a sercen everetadf.-!s ei!!ireic:
clencla aos empregados snore seidesança e saúde no trabalho. Aces a confecie:so !re,;:a,
:,r;ienS:
serviço devem ser revistas serrore due tiverari alternodes no processo OL. a t'rip anti,t,;;;ric
funçoes Apes a Portaria
842009 as erdens de servo° podem ser aiN3ve
I
:
et:ietrônicos. Posicionar cudo bem perto para evitar se diiede,ii
posiura eorreta
Medidas Recomendadas: Rearzar Treinamenic Adrnissional (NR
cayeera!,ee
rid:mere::
oe todos os trabalhadores diecutindo os rlscos Profissionals que possare one rar-s=..•
os melds para orevrenr e Imitar tais !!!sce5 e as medidas adotadas oe:a
Deisemiree

SEGrV1ED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
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procedimentos que devem ser acotados em caso de acidente ou doença i-eeisiorevia ac rabalho
Colaborar com a empresa na aplicaçâo das Normas Regulamentaeoras.,'Aoequer as caceiras de
forma ergonómica: A cadeira de trabalho precise ser confortevel o su(iciente. competivel com a sua
estatura e especialistas recomendam que ela seja giratória a fim de que você se esforce menos e sua
coluna não sofra com o excesso de movimentos.; Emitir Ordem de Serviços ¡conforme NR1).
Contendo ideritificaçeo dos riscos e demais informações sobre os serviços a serem executados dando
ciência aos empregados sabre segurança e saúde no trabalho. Apes a confecção inicial. as ordens de
serviço devem ser revistas sempre que tiverem alteraçees no processo ou a impientaçáo de novas
funções. Após a Portara
8412009: as orders de serviço podem ser atraves Cie comunicados.
cartaees ou meios eletrônicoss Elaboração da Análise Ergonernica co Traealho para diagnóstico e
Adote exercidos de aquecimento i alongamento. Dê preferência .-iqueles corn
adequaçeo.:
eyeseeereos eontranos aos que realize em seu posto de trabalho„ • Alternar periodos de trabaieo c;)m
da postur,:,
eenocios de descanso:
'Posicionar tudo bem perto para evitar se desviar a lode n
sorresa..
Agente:

Tipo Agente
Fontes
Geradoras
Dacos

o frequente do
npetador

st Trabasso
Re • -titivo

Meio de propa- No Aplicave
gaçãoiTralettiria: _

Gravidade do
Risco:
TipotTempo de
Exposição

letermite

seq..aencia
Descrição: O trabalho repetitivo depende do tempo necessário cara completer
elementos ou a tarefa - ciclo. A tarefa com repetitividaoe e aquela cujo ode Je tempo e iguel ou menor
eue 30 segundos ou que tem mais de 50% do ciclo de trabalho - repetição sistematlea de movimentos.
Exemplos. Movimentos fortes (como agarrar ou apertar). postures estressastes clesvio lateral do
:•;zir:110 extensão do pescoço). impacto mecânico de tecidos moles (bodos cc ferremeWas ajo
pressionem a paira da mão). vibração e ocasionalmente, baixas temperaturas.
Sugestems: Elaboração da Anblise Ergorxernica do Trabalho pare aiaeneieicc a aceeiieçeo do
em
ambience de trabalho. Alternar períodos de trabalho corn periodos de deseaeee.
etelia. a cada 50 minutes de trabalho, 10 minutes de eescanse. Faça ainegian ente; eel iert.caniente
Reahear rOdiZIOS e atividades.
Riscos(Possiveis danos
saúde): Podem lever a problemas series nas a;
como
.waçtles das mesmas e em casos mais graves a LER Exemplos. No psisc(ee refere-se , .Jrome
,ee-x,
,e:.efitese‘e s
iceonal do pescoço e a sindrome cervical nos ombros cita a sindrome
tenente oiciptal, a tendinite do supraespinnoso a capsite adesiva e a sineeyee eicrómiceela-eetilae e
no colevelci, pcinho e mão cia a epicontlite. a tenoss.novite de De Ouervaie
sJromo
nei ao
arp::: e a compressão do nervo ulnar.
Situação de Controle da Avaliação: Nee controlado
Medidas Utilizadas: • Realizar Treinamento Admissional (NR 1): A capacitação e treinareento de
tacos as trabalhadores dtscutindo os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de
trabailee cs meios pare prevenir e limiter tais riscos e as medidas adotadas pea empresa. Deternenar
procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença reiacionada ao eaoaihc.
Colaborar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentadoras.: Eretir Ordem de Serviços
(conforme NR1): Contendo identificação dos 'iscos e demais informações sobre os serviços a serem
exee,.ladcs condo ciência aos empregados sobre segurança e saúde no trabalho Após a confecção
inellei as ordens de serviço devem ser revistas sempre que tiverem alterações no processo ou a
implartação de novas funções. Após a Portara N° 84/2009, as ordens de ServiÇo podem ser atraees de
comenicados. cartazes ou meios eletrônicos..
Medidas Recomendadas: • Realizar Treinamento Admissional (NR 1 .r. A c,apacitação e treinamento
de tortes as I(ebettlariore.s d.scutindo os riscos profissionais que possam originer-se nos locais de
1 trabalho Os ME:10S para prevenir e limitar tais nscos e as medidas adotadas pela empresa. Determinar
ordcrigilt-entos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho.
Colaborar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentadoras.; Ersite Ordem de Serviços .
(conforme NR1): Contendo identificação dos riscos e demais infcrmaçees seere as serviços a serem
executados oando ciência aos empregados sobre segurança e saúde no trabalho. Apes a confecção
'Jai. as ordens de serviço devem ser reestas sempre que tiverem alterações no processo ou a
impel:130o de novas funções. Apes a Portaria Isf.' 84;2009. as ordens e serviço paces-. se'sde
camunicades. cartazes ou meios eletrônicos.:'Elaboração da Análise Ergonerrice
.
e ra
diagreastico e adequação.. Adote exercícios de aquecimento i alongamento. DO ,•
corn movimentos cone-Arias aos que realize em seu posto de trabalho.: Alternar per uJo co trabeitio
com penados de descanso.
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RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Ottie
Colaboradores

N

Descrição de
Ambiente:

Sala em alvenaria. tale. piso laminae°, pe direito de mais ou menos 2.70 'e
rrrtfcai através :de ar cordicionado. iluminaçac naturai e artificial através de
irreeaoes externas. liuminação 602 Ruido: 61 OB (A)

leeie-

CARGOS E FUNÇÕES
C80 l Cargo.

1423-05 Gerreii

Função:

Gerente

Ouantidade,

erocecimerreis administrativos. financeiros. qualicade erreeros.
Descriçao cieiencier
empriee
fisando a sietonie cam o planeomento estratecoee
Atividades. eomercial e astestencia tecr
Reatizar o acompanhamert:, e aprovação oe cemeras em coMunto corn a I rplona Elariore
desenvolver metes de ver.das aos sepervisores e e.orei.iar resuitados Reelizar
produtos industrializados e former a tabela ee creeks dos prceititos a sieriare eemerealeeeeei
Acompanhar projetos e ierceostris. Identificar mercados e chentes em potencial.
EXPOSIÇÕES
Tipo Agen

Fontes
Geradoras:
Dados

Agente:

Meie de prope1 gasãoiTraktória:

-I Postura
inceeneda
inadequacia
iiTratialhe
sereadce
Aplicavel

Gravidade do '
Risco

Tipo/Tempo de
Exposição•

Descriçao: Ocorre priecie
ree ere arterites cc trabalho once o neeiee O deseeie
oiloeiealmertie sentado cc em atividades ee escritórios Algumas
.
inadeouadas. leis Como, breçx)s erguidos. cabeça abaixada tronco nctsmfo ireeeeereele
lonose do corpo, entre outras. exigem maiores forças irifernas para a execuetio de uma tarefi.;
• eilequerids eslão relate...merles a bancadas
assentos mal elaborados ()brigand° o trabalhartor a eei
i.oriar inadequadamente.
Sugestões: Elaberar AE. eerie aiarerieseeo e aciaetee.Oo des condições de irabalho. Alter",,
de 'lateen° somado corn ativiclaOes gee pessern ser realizadas em pé. Usar eaderas.
;Gm formato anateirrie.o adaptado ao Pimp() do trabalhador Posicionar ludo bern peer) r
:.iesviar a todo o nstante da posture correta. Adote exercicios de aquecii eerie, Di:,
•
movimentos .•.:oniritros aos que realize ern seu posto de trabalho.
Riscos(Possiveis danos à saúde): Porten) gerar distúrbios psicolágiccie e fisiolegicos e nrcivocar
nrrç danoa eaece a,, traealhaeor porque iprocuzerr alterações no organisme e estado ernireonal.
iiorreeroreereriele sea prodelividaoe seece e segurança. tais como: LER/DORT. eansago icc &Jos
hiocionso Artevial. aiteração do soro. diabetes. doenças r.cireoeas. toquicartea elcenças
,iejeee etc.
eearelho digestivo castrite e uicera), tensão, ansiedade. problemas
Situação de Controle da Avallaçãto Não controlarlo
Medidas Utilizadas: ' Realizar Teainar-ierto Admissienal (NR 1): A capacitação e tr&narrento de
trabac;res
os riscos prefissienals que possaie originar-se. nos locals de
irabalho. os meios pare prevenir e limitar tais riserei e as me:cedes aclotaries peia ernoresa Determiner
-Heireeeitos que devem ser pc:gee:cis em cs dc acidente
doerveii relacionada
tratetinc
Oreanorar com a empreea ea aolicaçáo das Normas Regulamentadoras • " Adequar as raceirasitt
a ergonômica: A cade :e rabalho precise ser eonfortavel o stificiente. compeejve! mm a se..e
••:;:atura e especialistas recoeierclarn cue ela seja giriateria a fim de que você se esforce menos e stie
euna 'tar) sofra corn o oc.ossc co movimentes .'Emitir Ordem de Serviços (c.onforme NR1).
Centendo ideneficação ¡ice
e dernais irforms,:eieoe sabre os serviços 3 serem executados dando
elencia aos empregados sour senJrança e seo.ice rc trabalho. Aptis a confecção iniciat as orciens dc
ser revistas eempre que tiverem aiterações no processo ou a impinivaeite de novas
•f;,1:.3nic,;,10f.),
ty,30• a Portaria N 84,2009. as ernens r:i. serviço podam cr atr,;.,e,: •
ciesvia!
:-,irtaze5
oseias eletrônicos '
itar.!k, •
• Posicionar tido Nee perto para .7!vi!-r
SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
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posture correta..
'Realizar Treinamento Adm‘ssional (NR 1): A cap3itaç.ao e eesnamento
Medidas Recomendadas:
de todos os trabalhadores discutindo os riscos profissionais que possam onainar-se nos locais de
trabalho os meios para prevenir e limiter tais riscos e as medidas adotadas pe:e erorresa. Determiner
prOcecimentos cue devem ser adotados em caso de acidente ou doença retacionada ao trabalhe.
Adequar as cadeiras de
Coiacorar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentadoras.
forma ergonômira: A cadeira de trabalho precise ser confortável o suficiente. compativel core a sue
estatui e especialistas recomendam que ela seja giratória a fim de que você se estorce menos e sua
eolina neo sofra com o excesso de movimentos.; Emitir Ordem de Serviços tconforme NR1):
rect:7de .dentficação dos nscos e &male informações sobre os semços a Ferern executados dando
ciência aos empregados sobre segurança e saúde no trabalho. Apes a corefecçee inicial. as oreerts de
serviço devem ser revistas sempre que tiverem alterações no processo co a enplentaçao oe novas
kii"4eS. AOOS a Portaria N" 8412009, as ordens de senile° podem ser atraves :le comunicados.
cariazes ou meios eletrônicos.:
Elaboração da AnaIlse Ergonômica Oo Trabeeio pees diagnostico e
'
alongamento De preeeéreei acueles com
adequareeos
Adote exercicios de aquecimento
niteernentos contraries aos que realize ern seu posto co traoalho.. • Alternar periocios de trabalho com
periodos de descanso;
'Posicionar mid° bem certo para evitar se desviar a lode o ‘-istante da postura
Correia

Tipo Agente:

Agente:

Fontes
Geradoras:

Meio de props, gactoiTra'etoria:

Dados

Trabalho
Repetitivo
Não Aplicável

Gravidade ao =
Risco
TipotTempo de
Exposição:

6

Descrição: O trabalho repetitivo depende ao tempo necessario pare completar urra sequência de
elementos ou a tarefa - ciclo. A tarefa com repetitividade é aquela cujo ceia de tempo é igual ou Tenor
30 segundos ou que tem mais de 50% do ciclo de trabalho - repetição sistemática de movimentos.
Exemplos: Movimentos fortes (como agarrar ou apertar), postures estressantes fdesvic lateral do
punhc. extensão do pescoço), impacto mecânico de tecidos moles hrdc: de ferramentas que
pressionarn a palma da mace vibrate:50'e ocasionalmente, baixas temperatures.
Sugestões: Elaborageo da Analise Ergonômica do Tranalho pare diagrlds:ico e adequação do
ambie,nte de trabalho. Alterrar penados de trabalho corn periodcs de descanso. Recomenaa-se em
media, a cada 50 minutes de trabalho. 10 runutos de oescanso. Faça alongamentos perioclicamente.
Reatiear rocieios
atividades
Riscos(Possiveis dancs à saúde): Podem lever a probiemas series nas articulações come
inflarnaeoes das nie.snias e em eases mais graves a LER. Exemplos: No pescoço refere-se á sindrome
tensional do pescoço e a sndrome cervical: nos ombros cita a sindrome do desfiladeiro torácico, a
tendinite biciotai, a tendirite do eupraespinhoso. a capsulite adesiva e a sindrome acrerniceclavicular, e
no coloveic. punho e mac cite a epicondilite, a tenossinovile de De Quervain. a síndrome do tünel do
carpo e a cornpressao do nervo Liner.
Situação de Controle da Avaliação; Não controlado
Medidas Utilizadas: Realizar Treinarnento Admissional (NR 1;: A capacitaçao e treinamento de
os trabalhadores discutindo os riscos profissionais cue possam originar-se nos locals de
trabalho. os moles pare prevenir e limiter tais :Isms e as medidas adotadas peie erneresa. Determiner
procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença reiscionada ao trabalhe.
Colaborar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentadcres.:'
Ordem de Serviçe
(conforme NR1): Contendo identificação dos riscos e demais informações
Os SO.rviCeS a serem
executados dando ciência aos empregados sabre segurança e sauce nu :'abolko..A;k;:i a tx)rifeeçao
inicial, as ordens co serviço devem ser revistas sempre que tiverem alteracees
processo ou a
implantação or novas funções Apes a Portaria tses' 84/2009. as(preens de sereee erssem eer atraves de
comunicados. cartazes o. moos eletremicos..
Medidas Recomendadas: • Realizar Treinarnento Admissional (NR 1). A isateieiteek!e ireinamento
de todos es trabalhadores discutindo os riscos profissionais que possaie er:e
fie
:raL:alho. cs moos pare prevenir elimitar tais riscos e as rnedidas adotadas pee?. f.:<'::;N,tSa. Determiner
procedimemos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença re;acor.attla ao traoainc.
Colaborar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentadoras.. Eri!iir rderl' de Serviços
(ear:forme NR1:r Contendo identificação aos riscos e demais informações soree es serviec.is seen:
—talcs dando ciência aos empregados sobre segurança e saUdc
.;Z0C,ÇãO
Miciai, as ordens de serviço devem ser revistas sempre que tiverem alteraeses
ou a
InplantaÇa'0 de novas funções. Após a Portaria N" 84/2009. as ordens de senii..;.7.>
sei aeases de
uerlazes ou meios eietrônicus.: " Elaboração da Analise Ergunõrieca
raedilic pare
;;.*
e adequa0c.: * Adote exercicies de aquecimento I alongamento Do pre'erenctia aqueles
SEGMEO - SEGURANCA E MEDICINA 0 TRABALHO SS LTDA
Rua Andira. 154. Centra Londrina - PR
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RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Qtde de
Colaboradores •

Setor •

Descrição do i Sala em alvenaria, forro de PVC. piso pavifiex: pe ciire,ito de mats ou manes 2 50 metres .vereilr30o ,
Ambiente: I artificial através de Or condicionacto ilurninaçad artificial atraves de lampadas fluceescente.s liuminacao ,
170 Lux Ruidie
df.3
CARGOS E FUNÇÕES
C80 Cargo:

2521-05 Anaiiste I

Função:

.nalista Licitaçáo
PL

Quantidade

eir.Pes.
introduzir a empresa na pee eieeieep
DeSCrIpa0 das ' .LIcailzar buscas ge ed;teis re:blicos n rent>
Atividades' i":.rganizar e envier os docereentos para parecipaçao nas licitaçties. Acompannar e.,;:ieetroia" o r73
•E ,•••vtIar 715rslo. n.D$Cireetas

EXPOSIÇÕES
o Ageete• .

Fontes
eradoras:
Dados

Agente: I Posuira
I incômoda
.redequada
Trabalho
sentado?
r,3ba!ho sf..3r1300

eseriterie

Melo de propagacãofTraletoria:

Não Aplicavei

Gravidade do :
Risco:

Tiporrempo
Exosiçao

-

ii.ai Derrea.:e

Descricla: Ocorro iyircip.i,);,pente am ambientes de trabalho onde
paimenl sentaee ::mo err atividades de escritorlos. Aiguiees
inadequarias. tais cent, braces erguidos cabega ataxada. IrenC0 inclinack:
!c•inge dc. corpo entre ciwas exigem maiores forças internas para a execução
I Inadequacies eseiie ieieee.:eiiiere, a tiancacas at assentos mat elaborados, obridai,e
posicional ieeeeeeppeieenii
Kee'.
I Sugostoes:
-a diagnost:co e adaolaçáo das condieões •
I de trabainc somado eon aiividades que possam ser realizadas ern pi•i
corn formato anatómico adaptado ao biotipo do traoalhacor Posicioni•
desviar a todo o instante de posture correta. Adote exercícios de
com movimentos eortrarios aos mie realiza em seu posto de trabalho.
Riscos(Possiveis danos a saúde): Podem o,erar disturbios pscoqco
si,!!'10,5 Oan..)S a sai.
,,de do trabalhador porque prodezern alterações no organisree
, nprornetenda sua produ•tividade. saúde e seguranca tais como; LER:DORT
.nusculares. hidertersão arterial, alrerecte i seeo iaoetes doenças nervosa::: ra.e.i
In aparcto tiers:en,(gastrite e Cilcerai. iensao n‘eaerele: problemas de coluna etc
Situacao ae Controle da Avaliação: No controlaee
Medidas Utilizadas:'Realizar Treinamento eerni.sieeal i.NR 1) A cepseileçao etrapeiareeree
discutirac os riscos
Áui unais que possam Originar-se nos Incais
•:!babc:. DS re,os rare erevenir e limiter tais .$••,r.:os e as medidas adotadas pela empress. Determina'
preceelinentes que cavern ser adotados err ccsc de acidente ou ooenca relacionada ao trabalfic
ieeaborar corn a ernoresa rca aclicaçâo das feeenns Regulamentadcras.. Adequar as cadeiras de
ergonõrnica: A carieee
ti abelhp pre,.
ser cree.'elavel o suficiente. corripativeI crire a
esintura e especialistas recornendam aue ela
i. i
. lim de que você se esforce mep.e
eIi.iee nee) soira cum o excesso ce Toveeeetee
*eiT 1
Ese:itir Ordem de
identtiaçâo dos nscos ueme:s eiteeneeees sobre os serviços a
uri<
1,
:r.V.a aos empregados sobre seeurança e sacie nc eabalho. Apes a centre:re.,
• ei ,";;z,
1eem ser revistas semere que verem eiteraçaes no processe k;e:

I
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eeees. Apes a Portaria fe° 84/2009, as ordens de serviço podem ser atr•ases •le come •
cans ou meios eletrônicos.; • Posicionar tudo bem perto para evitar se desvier eido O instente ca
Posture correta.
Medidas Recomendadas: • Realizar Treinamento Admissional (NR 1). A caoacitacão e treinemente
de todos os trabalhadores discutindo os riscos profissionais que possam originar-se nos ;essis
tratsalhe os meios para prevenir e limiter tais riscos e as medidas adotadas pele empress. Di;. :orna
cimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença reeesionada ao 1,abaitio.
Colanorar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentadoras.:'Aaequar as caaeras ce
forma ergondimica A cadeira de trabalho precise ser confortavel o suficiente, comeativel corn a sua
estatura e especialistas recomendam que eia seja girateria a fim de que você se esforce menos e sea
coluna não sofra com o excessc de movimentos.: • Emitir Ordem de Serviços /conform* NR1
Contend° identifieação dos riscos e demais informações sobre os servipos e serem rioecioocros dando
oroens de
ciência aos empregados soose segurança e sauce no trabalho. Apos con.eOç%„:";
serviço (levee; ser revistas sempre que tiverem alterações no processo ou a improntacan de nOviSS
funções. Apes a Portaria N 8412009, as ordens de serviço podem ser atrasee tie comunicados.
cartazes ou meios eletrônicos.: • Elaboração da Análise Ergonõrrica no Trebel° pare diagnóstico e
alongamento. De preferencie aqueles com
adequação.; * Adote exercicios de aquecimento
....evfmentos eontrerios aos que realize em seu posto de trabalho. Alternar penados de trabalho corn
neriodos de oeseanso: • Posicionar tudo bem perto para evitar se desviar a todo o instante da posture
Tipo Agente
Fomes
Geradoras:
Dados

Agente: # Trabalho
Repetitivo
Uso f-equenteco, Meio de propacompLitador
_gaçãolTrajeteria:

Não Aplicavel

Gravidade do
Riser)!
TipofTempo cc
Exposição.

TOe

Descrição: O trabalho repetitivo depende do tempo necessario Para ccmeletar unsi segt.iéncia de
eiementos ou a tarefa - cicio, A tarefa com repetitividade é aquela cujo (Selo de tempo is igual ou menor
seounous ou que tem mais de 50% do ciclo de trabalho. repetição sisierratica d& mosimentos.
rnpios• Movirnentos fortes (coma agarrar ou apertar), posturas estressee es rios. e. t.oral dc
punho, extensão do pescoço), impacto mecenico de tecidos moles lbordos de terramentas que
ereesionarn a palma da maos vibração e ocasionaimente, baixas temperatures.
Sugestões: E.aeoraçáo da Análise Ergonernica do Trabalho para ciiaqrsostee e inequação
irbieote de traoalho. Alternar períodos rie trabaleo corn periodos de descanso. Recomenaa-se em
media, a coda 50 minutos de trabalho. 10 m.nutos de oescanso. Faça alongamentos penoeicamente
Realo:ar rodizios de atividades
Riscos(Possiveis danos à saúde): Pocierri levar a problemas sérios nas articulações como
intiarnaçoes das mesmas e ern casos mars graves a LER, Exemplos: No pescoço refere-se à sindrome
tensional ao pescoço e a sindrome cervical, nos ombros cita a sindrome de aesfiladetro torácico. e
tendido teciptal. a tenclinite do supraespinnoso a capsulite adesiva e a sindro,•:- .:, acrórnio-da,;ailar
no cotovelo. punhis e mac rota a epiconditte, a tenossinovite de De Quervain, a sindrome Oa lanei cio
o a corr;*;res;10 do nervo ulnae
Situaçao de Controle da Avaliação: Não controlado
. A oapacitação e treirafn..r.do ia
Medidas Utilizadas: Realizar Treinamento Admissional (NR 1;
Lodos os traboitlacloreS dIsc;utind0 OS riscos profissionais que possam origiriareie nes iocais de
trabalho os meios pare prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pole empresa. Determinar
i:rocedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença ealcionada cc :otbalho.
Colaborar com a ernpresa na aplicação das Normas Regulamentadoras.: " Enter Ordem etc '3c:hi/loos
'c,oritor
NIR1 y Contendo identificação dos riscos e demais informações sobre es serviço,:i 3 serem
execetadcs dando ciência aos empregados sobre segurança e saúde PO trabalho. Após a ceraecçao
inicial. as Or007S de serviço devem ser revistas sempre que tiverem alterações no processo ou a
implantação de novas funções. Após a Portara N° 8412009. as ordens de serviço podem ser atrases de
comoi•iicados. cartazes ou meios eletrônicos..
Medidas Recomendadas:' Rearizar TretnioneniO Admissional NR1! A eapacilasees e treinamento
de !claws os trabalhadores discutindo os riscos profissionais que possam originar-se nos locals de
:rebate. os meios para prevenir e limiter tais riscos e as medidas adotadas pela emnresn. Determiner
procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença reo.ciooada ao eabalho.
Colaborar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentarioras., Smite Ordem de Serviços
(conforme NR) : Ccntendo identiticaçao dos riscos e demais informações soore os serviços a serem
execL.Eados dando ciencia aos empregados sobre segurança e saúde no trabalho. Apos a confecção
:niciar as ordens de servioo cievem ser revistas sempre que tiverem M:t.-;d0e5 '!f.! ulocesso On
ineeareação de novas funções. Após a Portaria Nu 8412009. as ordens tie i;••.-viÇo pocikon ser a:raves de
SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
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r'c c 'frainatno
mcens eletrónicos.: Elaboração da AnaIlse. Ero
retinicados. cerzes
ere'eriareia aqueles
1:agnostic° e ani..eeAção.: " 41ote exercicios de aatrecimento I alongamento
irateies
perioces
Alternar
•
trabalho.:
que realiza em see posto de
inovimentes ,:enearips
períodos de -snanse

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Qtde de
Colaboradores

SOtOr:

ai, enaea. pe direito aproximadamerite 2,50 Met.os. Forro eve.
leirieriaçac naturat earnieeel atraves de lâmpadas florescentes. Ventileieão artiiie
Hendicionario liuminaçae .7eie Lux. Ruidc. 55.3 dB (A).

DesLrieão do
Ambiente:

CARGOS E FUNÇÕES
142-10 Analistá
PCP JR

CEO I Cargo:

Função:

Analista PCP JR

Quantidade:

Planejar. controlar e programar a produção. Realizar análises dos niveis de est•.-x-,,t; jeiraroas
almoxanfado para i'isegurar o abastecimento de materiais para produção, E'anorar elainieas
acompanhar os indicadores estratégicos da produção

Descrição das
Atividades:

CSO Cargo

Função:

4101-05
ipervisor
PCP

Supervisor de
PCP

Quantidade

e
r1,.."(H•
SupcNisionar. planeiar, controlar e programar a produção. Realizar analises
demandas do almoxarifado oara assegurar o abastecimento de matenais paia i.ecenJeaci Leeienai.
piarilhas e acorr iinin .iar os irdicadores estrategicos da produção,

Di:scricao ds
Atividades:

EXPOS! ÕES
Tipo Agent

Agente:

,

Fontes ; i t-.ibairlo sentaoo
Geradorain i - escritório
f1,24-3,,c

i

IlnerrinAn•

nonrria

4 Posture
ric6moda ,
:nadeduada
(Trabalho
sentado)

Gravidade do
Risco: ;
i

i
TipotTempo de i HabituauPermarie .i
Exposição: I nte(6 horas)

Meio de propagação/Trajettiria:

Niâo Aplicavel

flfr!ris-strruania

arrhiantoc. ria trahAhn nnrip

iam

n

nlizrt-in

A

c:,nynivirr:

sentado corno em atividades de escritOrios. Algumas posturas, consideradas
ix:equadas taei come. traços erguidos cabeça abaixada. tronco inclinado, manutenção de pesos
...nee do corpe. entre outras exigem maiores forças internas para a execircão de uma tarefa. Posturas
eacecuadas estão relacionadas a bancadas ou assentos mal elaborados. obrigando o trabalhador a se
)s.cionar inadequadarnente
Sugestões- Elaborar AET. r..ara diagnostico e adaptação das condiçges de trapalho. Aiternar penados
Je iraballto sentado cent atividades que possam ser realizadas em pe. Usar uaueiras. bancos, etc..
com format° anatómico adaptado ao biotipc do trabalhador. Posicionar tuco tern perta para evitar se
desviar a todo o instante da postura correta. Adote exercícios de aquecimento Dã preferãncia aqueles
com movimentos contraros aos que realiza em seu posto de trabalho.
Riscos(Possiveis danos à saúde): Podem gerar distúrbios psicológicos e isiolcSeipos e orovc.c.iii
danos 3 saúde dc tfanalhador porque produzem alterações no orgasrno ee.stalo timtvionai.
7c),1)()rometendo sua orodutividade saúde e segurança. tais como. LERIC(ikT eareien:, scc. doles
hioertensâo arterial. alteração do sono, diabetes, doenças nervosas
apareiho digestivo .gastrite e úlcera). tensão, ansiedade, problemas de coluna. etc
Situação de Controle da Avaliação: Não controlado
A caaacita0(.. e Ireirarnerto o!
Medidas Utilizadas:'Realizar Treinamento Acimissional (NR

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
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todc.)s os trabalhadores discutindo os riscos profissionais que possam oriqinar-se nos iocais de
trabalho. os meios para prevenir e iimitar tais riscos e as medidas adotaaas pela ernaresa. De:erminar
procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou cioença relacionada ao trabalho
Colaborar corn a empresa na aplicação das Normas Regulamentacoras.: " Adequar as cadeiras oe
forma ergorsamica: A cadeira de trabalho precisa ser confortavel o suficiente, cam:Dativel corn a sua
estatura e especialistas recomendam que ela seja giratória a fim de que você se esforce menos e sua
coluna nao sofra corn o excesso de movimentos.; * Emitir Ordem de Sera sos (;3nforrre NR1
Contendo identificação dos riscos e demais irformações sobre os serviços 3 serem asecutados dando
ciênc,a aos empregados sage segurança e saacie no trabalho. Após a confecção inicial. as ordens tie
serviço ce..oem ser evistas sempre que tiverem alterações no orocesso ou a implantacalo de novas
comunicados.
lunções. Após a Portaria al° 84/2009, as ordens de serviço podem ser avaiaas
Posicionar tudo bem perto para evitar so dassaar u Lido 3 instante da
'
cartazes ou meios eletrônicos.:
1,tastura ,tivf•teta..
Medidas Recomendadas: Realizar Treinamento Admissional (NR la. A capacitaaaa e treinarnento
Cs: todos us trabalhadores discutindo os riscos profissionais que possam criainaraa :sus ocais ;le
trabalho os meios para prevenir e limitar tais riscos e as mecidas adotadas peia err casa. Determinar
aroceciimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença row:lass:al ao trabalho.
aaaaborar corn a empresa na aplicação das Normas Regulamentadoras.:'Adequaras cadeiras de
forma ergonômica A cadeira de trabalho precisa ser confortável o suficiente. compatasei corn a sua
estatura e especialistas recomendam clue ela seja giratória a fim de que você se esforce menos e sua
coluna nao sofra com o excesso de movimentos.: " Emitir Oroem de Serviços tconforme NRs;
Contendo identificação rios riscos e demais informações sobre os serviços a serem executados dando
ciência aos mpregados sabre segurança e saaae no trabalho. Após a confecção inicial, as omens de
serviço deJero sec revistas samara que tiverem aiteractes no process() Ou a mplantaçaa de novas
unções. Apôs a Portaria N° 84/2009. as ordens de sersigo podem se, saraaes on stanunicados.
cartazes ou rneios eletrônicas.: * Elaboração da Aaalise Ergonómica do Taraano para diagnóstico e
alongamento. Dê preferência aqueies corn
adequação..
Adote exercícios de aquecimento
movimentos contrarios aos que realiza em seu posto de trabalho.; 'Alternar períodos de trabalho com
períodos de descanso, Posicionar tudo bem perto para evitar se desviar a todo o instante da postura
correta

Tioo Agente:
Fontes
Geradoras:
Dados

Agente: # Trabalho
Renetitivo
Maio de propa. gagaotTrajetória:

Nau Aplicavel

Gravidade do
Rism
Tipo/Tempo de
Exposição-

).tJactr,termite

Descrição: O trar:atno repetitive depende do tempo necessário para completar urna sequemia de
.renor
e:errentos ou a tarefa - cicio. A tarefa cora repetitividade á aquela cujo ado de sera.s. as..a.
cy.. nentos
que 3J segundos ou que tern mais de 50% ao ciclo de trabalho - repetição sista asaisa
Exemplos: Movimentos fones (corno agarrar ou apervar), posturas estresaasaaa ales-via :areal no
rthrt extensão do pescoço), impacto mecânico de tecidos moles (boracs de ferramentas que
pressicsiam a pair da mac. vibração e ocasionalmente baixas temperaturas.
Sugestões: Elaooraçao da Analise Ergonômica do Trabalho para diaanós7„ao e aoe(ic::ao au
amante de trabalho. Alternar períodos de trabalho com períodos de oes .
ecorrenen-se em
rrIt4dia, a cada 50 minutos (le trabalho, 10 minutos cc descanso. Faça
s perioo.ca manta
Reaszar rodizios oe atividaces.
Riscos(Possiveis danos à saúde): Podem levar a problemas serros ru :.in:cuoocflç, home
rflarnações das mesmas e em casos mais graves a LER Exemplos. No pesc,o(1.) reiiettsc e -1.:trorne
tension& do oescoco e a sindrome cervical nos ombros cita a sinorome ao .1,4:Ea.:re:am, iciaacc.
anse taciptal. a tendinite do supraespinnoso. a capsulite adesiva e a sindrome aarômio-ciavicalar e
punho e mac eta a epicondilite. a tenossinovite de De Quervain, a sinorome do Wei do
•
acassaressao do nervo utnar.
i Situacao de Controle da Avaliação: Não controlado
Medidas Utilizadas: Realizar Treinamento Admissioral (MR Ir A capacitaatao e treinamento de
•osios os trabalhadores oiscutinuo os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de
rat-salt-As. os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adolarias peia empresa. Determinar
arocedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença retncionada ao trabalho.
Coiaborar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentadorass'Emitir Ordem de Serviços
I tconforme NR1). Contendo identificaçao dos nscos e demais informaçaies sobre Os serviços a serem
! execiaaaos dardo ciarasa aos empregados spore segurança e saúde no trabatho. Apds a confecção
rcial. es dfderis de serviço devern Ser revistas sempre Clue tiverem altelas ••u processo ou a
Irnplantacao de novas funções. Após a Portaria N° 84/200g. as ordens cc serviço postain ser atraves ao
SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA 00 TRABALHO SS LTDA

Rua A/lair& 154, Centro, Londrina - PR
Telefone:(43)3323-7772 E-mall: segmed.srntZgmail.corr

c..-.31iizes. ou riaaas eletrômcos..
Medidas Recomendadas:'Rea!tzar Treinamento Admissional (,NR I j: A canacitação e treinamento
todos os trabalhadores oiscutindo os riscos profissionais que possara taiginar-se roa locais ne
vat:alai°. os rar.a.a. para prevenir e limitar tais riscos e as meadas adotadas pela empresa.
devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho
redirrentos
aaaanorar am ampresa na aplicacão das Normas Regulamentadoras.: Em:ir Ordem de Serviços
fuonforme NR1) Contendo identificação dos riscos e demais informações sare as serviços a serea
• .latios dando ciência aos empregados sobre segurança e Saúde sic tralho. Após a confecção
orilers de serviço devem ser 'a-vistas samara que tiverem alterações no processo
n:ac,:c novas funções. Apos a Portaria N° 84.,2009. as ordens de serviço podem ser através de
aanunicados. cartazes ou meios e etrônicos.. Elaboraçâo da Analise Ergonamica do Trabalho para
4tnc.m aouets
oamostico e adequa0o.. • Adote exercicios de aquecimento I alongamento. D r
• aapameatos contrail:as aos que realiza em seu posto de trabalho.. * Aiternar pelicataa de

I
I
I
I
I

;

atir.;•Cana0

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS
Qtde de I '
Colaboradores
Descrlçâo do
Ambiente.

piso laminado, pé &ear: de mais ou menos 2.7C metros. ventilaaao natural a
saia oar a.vonaria.
;artificial através de ar condicionacio. iluminagão natural e artificial através de lamoaaas fluoresao ItcF.
atividades externas. Iluminação 602 Ruido. 61 d8(A)
CARGOS E FUNÇÕES

C80 1 Cargo:

Descriçao das
Atividades:

2521-05
;slot-arc:
Procassos I

Função:

Assistente
Processos I

Quantidade:

para ;
Mapeamento aos ataadades e meinarlas dos processos gerenciais, acomaanharnamo
S:S%Sraa
deSenvolviment',..i de pianos de wet°. suporte aos colaboradores, matriz e fl:az pa'a
ERP ferramentas e procetamentis. Responsave; por todo o controle. aite.raçao ou confecção de
documentação da ISO 9001. Auxilio para os setores quanto aos mapearnentos e procedoSc,run rcallzados no setor.
EXPOSIÇÕES

a_

Agente:

Tipo Agente:

Fontes
Geradora
Dados

taaaitia septado
- escritório

Maio de propagação/Trajetória:

Postura
incomoda
inadequada
(Trabalho
sentado)
Não Apiicável

Gravidade do
Risco

,
Tipo/Tempo de Hat:atom/Pei-mane i
Exposição: I nte(6 horas)

Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo é dasenvoivida
;f-ne..;:paimento sentado, corno ern atividades de escritórios Algumas posturas. consAeradas I
!adequadas. tars coma. braços erguidos. cabeça abaixada. tronco inclinado. manutenção cie pesos
lange do corpo, antra outras. exigem maiores forças internas para a exec:La:An de urna tarefa. Posturas
,nadequanas estA0 relacionadas a bancadas ou assentos mal elaborados abrigando o trada ,
.":•E
'•
Sugestões: diaborar A.cara alagnostico e adaptação das condições do aaballio Aiternar aaaciaaa
i de trabalho sentado corn atividades clue possam ser realizadas ern pé :kisar cadeiras. bancos. etc
com formato anatômico acoptado ao Diotipo do trabalhador Posicamar tudo t,em pero para evitar se
a todo o inszanto da postura correta. Adote exercícios de aquecimento. Da preferência àqueles
rn mov.mentos contranos aos que realiza em seu posto de trabalho.
Riscos(Possiveis danos à saúde): Podem gerar distúrbios psicoleigicos e fisiológicos e provocar
'
danos à sa.:idario trabalhaoor porque produzem alterações no organismo e estado emocional,

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andira. 154. Centro, Londrina - PR
Telefone:(43) 3323-7772 E-mail: segmed.smt@gmail.com

•te.e

anprometencio sua produtividade. saúde e segurança. tais come" LERIDORT CanSactp lis1,7!7 acres
musci.;i8res hipertensão arterial, alteração do sono. diabetes, doenças nervosas. mmecardia ciaimaas
aparelho digestive (casette e tilcerae tensão. ansiedade, problemas de COlirrat at:
Situação de Controle da Avaliação: Não controlado
treirV-V'it,7f(C; de
'eadidas Utilizadas: • Realizar Ti'einamento Admissional (NR 1a A capacitaelo
os Os trabatnadores discutindo os riscos profissionais que possam originamm nos amias ae
trabaiho. Os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas °eat ara !Feat feata mired
procedimentos que devern ser aootacios em caso de acidente ou doença reame.,
Colaborar corn a empresa na aplicação das Normas Regulamentadoras..' Acara
forma ergonômica: A cadeira de trabalho precisa ser confortavel o suficiente, r,on
estatura e especialistas recomendam que ela seja giratória a fim de que veal se
•
coluna não sofra com o excesso de movimentos.: * Emitir Ordem de Set.
Contendo identificação dos rtscos e demais informações sobre os serviços a se'Err
r4.tricie aos npregados seers segurança e saude ro trabalho. Apes a confeca.
serviço devem ser revistas sempre que tiverem alterações no processo
tunções. Após a Portaria N° 84/2009. as ordens de serviço podem •;er
cartazes tau meios eletrianicosa Posicionar tudo bem aorta para evitai i.
rioattee correta.
Medidas Recomendadas:'Realizar Treinamento Acimissional (NR 1'i A ,..:0{:4Y1;:, 1 , .naffienti:)
todos os trabalhadores discutindo os riscos brOfiSS(OnaS que possam oreanar
s ocas ce
trabalho. as males para prevenir e lirritar tais riscos e as medidas adotarias 7,P.61a en-.:rasa. Deterrealar
orocedirnentos cue devem ser adotados em caso de acidente ou doença aeacionaua ao trabalho.
Cotaoorar corn a empresa na aplicação das Normas Regulamentadorasa • Adequar as cadeiras de
forma ergonantica" A cadeira de trabalho precisa ser confortavel o suficiente, compeevei com a sua
estatura e especialistas recomendam que ela seja giratória a fim de que %roc& se esforce menos e sua
coluna nee sofra com o excesso de movimenlos..'Ern& Orcem de Sarviço.s exatiorme NW):
c.citencic identificaçâo dos riscos e demais informações sobre os serviços a serem exateutarioa ,;:lando
as of-dens cc
:71(11C;a aos eiriaregados score segurança e saúde ao trabalho. Apes a corilecçao
serviço devem sem revistas sempre que tiverem aiterações no processo ou .:n1plar1at;o de novas
funções. Apr.'s a Portaria N' 8412009. as ordens de servipo podem ser au m.-es da comunicados.
cartazes ot4 rne,os eletrõrvcos . Elaboração da Analise Ergonómica do Trabalito para diagniestico e
adequação:
Actote exercicios co aquecimento I alongamento. De preferência agueles corn
movimentos contranos aos gee realiza em seu posto de trabalho: • Alternar periodos de trabalho com
periuctos cc descanso: Posicionar tudo bem perto Para evitar se desviar a :or.o o instanta da postura
aorreee.
Tip° Agente
Fontes
Geradoras:
Dados

Agente:
aa frequente do
lor
orrat

Maio de propagagaoarajetória:

Trabamo
Reoetitivo

Gravidade do
Risco

Não Aplicavel

Habimalaniermite
meet; horaat

Descrição: O trabalho repetitivo depende ao tempo necessário para compla
ce
E.%temcr'tos ou a tarefa - cicio. A tarefa com repetitividade é aquela cujo mob de menor
que ee segundos ou que tern mais de 50% do ciclo de trabalho - repetiçao
11:,,:••,,antos,
Examples. Movimentos fortes (como agarrar ou apertar) posturas estressames (desvio lateral do
punho. extensão do pay:tor:ice impacto mecânico de tecidos moles (ho-dos de ferramentas qua
ressonam a palma da mão), vibração e ocasionalmente, baixas temperaturas.
Sugestões: Elaboração da Análise Ergonômica do Trabalho para diagnóstico e adequaçdo do
ambiente de trabalho. :Alternar penados de trabalho com periodos de oescansia. Rar:ornencia-se em
madta a cada 50 mimeos cio trabalho, 10 minutos de descanso. Faça alortgamentos periodicamente.
Realizar rocizios oe ativiaades.
Riscos(Possiveis danos à saúde): Podem levar a problemas series nas ariculações corno
inflamações das mesmas e em casos mais graves a LER. Exemplos.
refre-se a sea:iron*
tensional do pescoço e a sindrome cervical: nos ombrcs (ma a smaanier
cesilladeiro toracico, a
tendinite bicptal. a tendinite do supraespinhoso. a capsulite adesiva e a sea:aortae acrernio-clavicular e
cotovelo. punha e mão cita a epicondilite, a tenossinovite co De Ouervoin, a sinorome do tunel do
z:drpc; e a cormressâo do nervo ulcer.
Situação de Controle da Avaliação: Não controiado
Medidas Utilizadas:' Reatizar Treinamento Admissionai (NR 1): A capacitaçact e treinamento de
todos os aabalhadores discutindo os riscos profissionais que possam orig;nar-se nos locais de
trato, os metes Dora prevenir e wear tais riscos e as medidas adotadas pela emoresa. Deteaninea
maimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença ralacicataae ao jraaamo.
SEGMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andre, 154, Centro, LoHiJiirta - PR
Teiefenea (43)3323-7772 E-mail: segmed.smt@gmaii.com

I
i

,

t

1
I

I

1
I

gGMEC
V,.•

i• •

'

laaorar own aernoresa na acticaçao alas Normas Regulamentartorasa Emitir Ordem de Serviços
Contendo aiantificaçan rios riscos e demais informacaies sabre os serviços a sarair
marrarrne NR
contecaao
! eyecutaaos dando ciência aos empregados sobre segurança e saiele no trabalho. Aptaa a
ou a
processo
no
alterações
tiverem
sempre
que
; malat. as ordeals de serviço devem ser revistas
através
de
ser
podem
serviço
ordens
de
as
842009,
W
amaarttaçao ae novas furgaes. Após a Portaria
mains
e.letrónicos.
na
! aannunicados carlazes
!, Medidas Recomendadas:'Rea¡zar Trenamento Aarritssional (NR la A capaiatação e treinamento
locals cie
' -todos os traaalaadores -ea amain os riscos profissionais que possam ornar-se nris
Determinar
empresa.
adotadas
pela
medidas
e
as
•raaatho. os meios para pre,aaar imaar tais ascos
arocedimentos qua devem ser acctaoos em caso de acidente ou doenaa relacionada ao trabalho
Colaborar com 8 empresa na aplicaçao das Normas Regulamentadoras. Errata Ordem de Serviçcs
Contendo loentificaçao dos ascos e demais informações sabre Os seraiaos a serem
(confornie
executados cancto c:ércia aos empregados sobre segurança e saúde no trabalho. AO:: a confecçao
!racial, as oraens de serviço devem ser revistas samara que tiverem alterações no processo ou
implantaçao de novas funções. Após a Portaria N"84)2009. as ordens de serviço dOdent ser atravas de
Trabalho Dare
comunicados. cartazes ou meios eletrônicos.; Elaboração da Analise Eqonômica
ifiqueeis
preferenaia
i
alongarneato.
Da
aquecimento
exercicios
de
Adote
'
adequação.:
diagnostico e
aorta movimentos contraaos aos qua realiza em seu posto de trabalho.; • Aiternar penulti5 de tiabalnk
cam periodos deaesaariso.

I
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RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Setor

Descrição do
Ambiente:

Qtde de
Colaboradores.

PRODUCAC.)

corn mais u —egos 4 metros de aitura piso cimentado cobertura cc
Barracao em alveriaria, pé
telha de zinco, ilurnInaÇbo natural e artificial atravas de lâmpadas fluorescentes ventilação nata-ai e '
artrre o através de ventiladores de parede . liuminarado: de 405 a 590 Lux.
CARGOS E FUNÇÕES

CI30 Cargo: E 3131-10 Auxiliar
ET!otr:::teCnico

Função:

Auxiliar ae
Eletrotécnico I

Quantidade

Descrição das I Auxiliar os eletrotecnicas na produção de geracores de energia, realizar ativicadas aperacionais no
Atividades: acoplamento entre o motor e o aterrador realizar a instalação de disjuntores neproteg-ac r:onexa0 de I
cabos de foro, instalaçao de kits opcionais. montagem de quadros de cornamia desenvolvirnento e I
,atamiletapac aai diagramas eietricos
CEO I Cargo:

7842-05 t Auxiliar
'Ct4áf,)I A

Função:

Auxiliar Produção
IA

Quantidade-

Descriçao das ¡ facia .zar ataaaaaas operaa onais no acoplamento antra o motor e o alternatdor, realizar a instalação de
Atividades: rasa:in:ores de prole:Ai° conexão de cabos de torça, instalação de kits opcionals montagem de
quadros de comandO, desenvolvimento e interpretaçâo de diagramas elétricas
CEO i Cargo:

Descrição das
Atividades:

7842-051 Alaailar
r

Função:

Auxiliar Produção
113

Quantidade:

Aux.ii:ar la manutenção e moatagem de motores substituir peças. reparar e star (..
mponente,i eletricoS Aux;i:ar na montagem geral. manuseando ferramentas alaoaaa. e mac:
trabalho.
3 0 :3 )-,e.):(.inle
7842-05 I Aaxiliar
Produção II

Função:

Auxiaar Produção

Quantidade;

Descriçáo das i Auxiliar na manutençáo e montagem de motores substituir peças. reparar e tostar o desempenho de
Atividades: I componentes elatrians Auxiliar na montagem ;real. manuseando ferramentas manuais e maquinas
Organizar o ambient-= de trabalho. Eventualmeme operar a empilnadeira
SEC3MED - SEGURANCA E MEDICINA DC)TRABALHO SS LTDA
Andre, 154, Centro. Londrina -PR
Telefone• (43 3323-7772 E-mail: segmed.smt@gmail.com

,ii
CB0 ¡ Cargo: l 3131-05 i
l Eletrotécnico JR
i A

Função:

Eletrotécnico JR
A

Quantidade:

Descrição das Auxifiar os eletroteciecips na prodiree° de geradores et: energia. realizar atieeiet
Atividades: l acoplamento entre o motor e o alternador. realizar a instalação de disjentores de
!, cacos de força: instalação de kits opcionais. montagem de quadros ee con:Lame
nterpretaçao de diagramas eletricos.
C130 j Cargo:

3131-05
etrote,cn;od JR
B

Eletrotécnico JR

Quantidade;

Desenvoiver atvidades tecnicas na area de produção de geradores de energia fazendo.
acompanhamento dos processos operacionais desenvolvidos pelos auxiliares. desenvolver novas
aplicações para a formação de novos equipamentos e realizar atividades técnicas o oecracionals no
acoplamento entre o motor e o aaernador, bem corno fazer o fecnamento an tensao ,tc aitemador e
laçc :•.te :;isjuntores de proteçãO. conexec de cabos de força, instalação de kits opcionais. testes
riiiars dos uduiparnentos. montagem de quadros de comando, desenvolvimento e inlerpretaçao ae
diagramas eletricoe Realizar a entrega técnica do equipamento junto au cliente vi6a1,'0 i garantie de
quaiidade do probtAc comercializado.

Descrição das
Atividades:

CB0 I Cargo

Função:

3:•.;

7301-051
; Supervisor

Função:

Supervisor
Produção

Poço

Descrição das
Atividades:

Seoervisionar
processos proclutivos. .azencio a distribuição dos serviçoe e acorripe,
!..)eoto Cio"!0
r rtenvo;* ,f(le ro. com orientação sobre os procedimentos tecnicos e
os ern ,:iiieCernitee:le
a necessioade de produção. fazer o lançamento de orcens deseiiiieees ix; 1.,;¡acjito
componentes a serem aplicados ern cada etapa produtiva e acompanear .eates dessa ordem corn
1 soporte técnico na montagem dos equ:pamentos, bem como fazer a expedigeo dos geradores pare os
clientes em conformidade com a programação prevista e buscar constante o desenvolvenento co
novos projetos e novos fornecedores e gerar procedimentos de vendas diretas
peças serieços em
relação a manutenção preventiva e corretiva em conformidade ao tempo CIF garantia eeei corno
participar ativamente da CIPA come presidente. cor' suporte nos procedirrentos de segurança e
t9Tene do trabalho. visando atender a demanda de produção. comerciatizaçeo e procedimentos teç.jas

CSO I Cargo;

3141-10 I Técnico

Função:

Técnico Montador

Quantidade.

kl,-)ntador P.

Descricao das
Atividades:

Desee,,,,,,,,,, aiivioades técnicas na area do produção de geradores
eei
•erele
acompannemente dos processos operaconais deser:volvides pelos
,.;•r novas
tesri.r,
piiçaçbes para a formação co novos equipamentos e realizar atividades teereeas ti operacriais 00
¡ acopia:nento entre o motor e o alternador, bem como fazer o fechamento de tensão do attemador e
instc.:naçeo de disernores de proteção. conexão de cabos de força. instala0o cc kr:s opÇtonalr. testes
1 finais doe equipamentos, montagem de quadros de comando, desenvo;Aoimef:L.) o nterpre'..:4Qac de
diagramas elétricos

I

EXPOS! OES
Tipo Agente: i
l
i
i
Fontes ! . Media
Geraidoras: ! ponderada.
I Ambiente.
I Esmeril.
aoe.ira
'
Lixadeira
Policorte Testa'

Agente:
Meio de propagaçeofTrajetória:

e Ru?do continuo
ou in:ermiterte
Ar - Sonora

Gravidade d
Risco
Tiporrempo de i 1,i.;:ikiai Pk,- Marie
Exposição:

SEGMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andirá, 154, Centro, Londrina - PR
Telefone: k43) 3323-7772 E-mail: segmed.smt@gmail.com

Descriçao: Ambiente efou eqeiparrentos ruidosos eas empresas contratantes.
•ecrireenceoe.
Sugestões; Analisar a possiPilidade de isolamento das fontes de ruidc. Use
pareentoi,
ate.
per•odea
dos
e
preventiva
manutenção
erientação quanto ao correto uso e efetuar a
cciaboradores
dos
auditiva
da
saúde
controle
a.iolornetria
oara
Pea•izaçao de exames de
terrpor8no
Riscos(Fossiveis danos a sarider O ruido atinge o aparelho auditivo causjc; c,,e,da
aediceie.
Situação de Controle da Avaliação: Controiado
Medidas Utilizadas: " Realizar Treinamento Admissional (NR li: A capacitaçeo e :re i-ereene:
os os trapalhadores discutindo os riscos profissionais que ciossam originar-se nos locals
os meios para prevenir e drnitar tais riscos e as medidas aciotadae pela empresa. Determine:
rrocedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença reiaciortada ao tratialhe
eelanorar :*,cirei a empresa no aplicação das Normas Regulamentadoras : • Pr '7or.oic) de manuteneae
os veicuios da frota - Manter em dia as manutenções preventivas dos vei:eilos otilizados para sereço
Manter a otrigatoriedade do uso de EPI. Qualificar os colanoraaores para manter
externo.:
legienizageo e conservapace: ••• Erred' Ordem de Serviços (conforme NRI) Contendo (fentificaçee dos
ernpreo.:ur.'
1 • sects e derenis informações sabre us serviços a serem executados dance) ciência :R.D5
segor:,%ncP e sa:Kle no trabalho. Apôs a confecção inicial, as ordens de sereço deveie
revistas sieeere
!--reern alterações no processo ou a implantação de novas funções Apes a
serviço podem ser através de corremicados. cartazes Ou meios
842009.
re; nelees
Portaria N'•
eletreniens Sempre feee neceaserio substituir EPis danificados tau corn CAs vencioe,:i
Medidas Recomendadas: Realizar Treinamento Admissional (NR 11: A capaeiteleao e treinamen1::;
je todos :s trabalhadores discutindo os riscos profissionais que possam originar-se nos iocais
t7aealho. os meios pare prevenir e tenitar tais riscos e as rnedidas adotadas pale empresa. Deternanar
procedimentos qua davern ser adotados em caso de acidente ou doença reiacionada ao eabalhe
Colaborar corn a ereciresa na aplicaçâo oas Normas Regulamentadorae.
.
NR 6 - Uso. guarr e conserva0o adequada do EPI (Equipamentn.;no
rnanui-oçAo nos ve'culos da frota: Manter em dia as manutere)es orrivee!..-,e;
otoco'o
• Manter a obrigatoriedade do use ,:c ED!. Quai.'ir.".ir
;.•tfo servo
.Plaboraoores para —:1-ter a nigienizaçao e conservação.: * Emit-r Orderc
NP"' Conteodc: ele:ede eedo dos riscos e demais informações sobre os se,viv;,
as
sobre segurança e saúde no trabalho. Apos corslor;.a.c
acs
da,.co
fllo;;..mtaf;A oe
ordens de seeviço devem ser revistas semore oue tiverem alteraçõeS no process;
novas funções. Anos a Portara eit"' 84/2009 as ordens de serviço podem ser aterves de coieenieados.
2anazes Du meios etetrõlicos.: Manter atualizado o Controle cie entrega oe EP1 (Equip. ee Prole
•
Elaborar e implementar a ficha de entrega do EPI para os colaboradores que fazein IA° As
never', or tetas irdividualmerge e conter, para cada equipamento entregue. a ritenero co
ertiteado de Aorovaçao i(.A). a quantidade fernecida. a data de entrege - i assinatura do i
arripee.gadn.; Sempre Que necessário si,bstituir EPfs danificados oi.: corn CAe
0.; definitiva ca

Fontes !.uo .nc,ante e
Geradoras: 9o1ente no
,-.:4•11seiode
Dados

Agente:

it Hiárocarbonetos
Aromaticos

Gravidade de
Risco:

Meio de propaj gaçãoarajeteria:

Ar - Cutâneo. Ar Respiratorio.
Contato

Tipo/Tempo or,
Exposiçâo

Descrição: A toiposiçao é corante o manuselo no erocesso de Vane-to
efe,„e%
Sugestões: Mantenha e produto em local fresco seco e bem ventilado.
impeça fagulhas ou e.harnas Não fume, Não toque nos recipientes
.r3madC Sem o uso de ves'imentas adequadas. Evite exposição ao prociuto. Evacuar a ucu eroxim;
..1..)uerrarnamento: vazame!-Ito
eeleac
Riscos(Possiveis danos a saúde): Podem causer envenenamento.
a cz':
.,ccarborIctos oode causar rotação dos pulmões com fosse. sufocarreee...
-olOgiocs
Situação de Controle da Availaçao: Controlaeo
Medidas Utilizadas: * Manter a obrigatoriedade do uso de EPI.
e
manter a ..0.1ienizaçAio e conservação: Ficha deseritiva dos produtee
re<i:•.! :
ventário e' 17.)dos os read.cos quimicos). Os ProCutos quirnicos. inclusive
segurarK:a saLide do trabalhador. devem ter uma ficha descria ima eee
¡tie ;rnr;
prooulo utilizado.:
'
Sempre que necessar.:.; ,.¡Joslitov
ticea clove s 'lailtdii nos
,,nLfir....ados co com C,As s.-enclr:os ' Os usuanos de mascaras não podem apresentar pelo facial qua
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: :riterfsaie
veciac..ao da peça facial
senas
Requisitar aos fornecedores dos proautosde
Medidas Recomendadas:
aanprimento das
Segurança (FtSPO) de produtos contidos no PPRA e realizar o recoehecirraesa
recornerdaçaes comidas nesta.:'Manter a obrigatoriedade ao uso de EPI. Quaisicar es colsiboraoores
aara manter a higienização e conservação.: " F(cha descritiva dos produtos quimicos (Elaboração de
,aventano de todos os produtos químicos): Os Produtos quimicos. inciasive irterisiosarlos cresiduos
que implicam riscos a segurança e saúde do trabalhador, devem ter uma ficha cess,see Ursa osoia da
'
Sempre que neoessaaa substaas EPIs
ficha deve ser mantida nos locals onde o produto é utilizado.:
'Não porlein ser liberados os cotaboradores Loa atsós aaiiaçao
anificaaos ou corn CAs vencidos..
„40
medica i-orern considerados inaptos para a atividade ou que após o fit test aPreSE -t , repfc,
aols: eas na ;:.'d
respazuor baseado na resposta sensorial ao agente de ensaios 'Os usuários
apresentar ;Ale facial que interfiram na vedaçao da peça facial.
Agente:

Tipo Agente
Fontes
Geradoras:
Dados

Ad montar
..ierador

Maio de propa1 gaçãofTrajetoria:

g Eletricidade
Contato

Gravidade do
Risco:
Tipo/Tempo deI
Exposição.

as SCidertes rIOS
Descrição: Os trabainos realizados nos sistemas energizados podem levar
arndiente.s de trabalho.
Sugestões: Somente peel-stir que trabalhos em sistemas elétricos sewn reaizados por prot.sslonam
, devidarrente habilitados. Char procedimentos na empresa para a reaiizadac; estasativ,ciades. usar
Els'ecorne7•dados para a atividade.
RiscoslPossiveis danos à saCidel: Pode levar a sérios acidentes corn qt,:e ac,:eas profundas
t)eraas de mernotos e ate ao óbito do trabalhador.
Situação de Controle da Avaliação: Controlado
Medidas Utilizadas: " Manter sinalizado os obstáculos que possam provocar acalentes e locais
perigosos i:Exemplos: perigo de alta tensão, Cuidados Piso Molhado. etc).:'Sinalização oe obrigaçrio. 1
Manter as placas de Obrigatoriedade de Uso do EPI para todos os 3ri:»fotesqL.e :iverem
;ita0o
ileaessidade de uso dos mesmos.: " Realizar Treinarnento Aomissionai ao; 1 Acapl,
ironer-Ionic le Milos os trabalhadores ciscutinao os riscos profissionais csaasam oriasiarise nos
cc at.; de traoalho. os meios para paevenor e limitar tais riscos e as medidas adotadas peta empresa.
que devem ser adotados em caso de acidente ui doença relal
¡bath°. Coiaborar com a empresa na aplicação das Normas Regularneetacaeas • ' Re:alai)!
•Fremarnent0 de NR 6 - Uso. guarda e conservação adequada cio EF-1 (Equina'nentos tie Proteção
Individual.; Realizar treinarrento de NR1C para Trabalhos gerais em areas isassificaclas que corn
risco oe eletricioaoe: Os trabalhadores com atividades não relacionadas as instatações elétricas
desenvolvidas em zone !lyre e na vizinhança da zona controlada. conforme defile a NR10. devem ser
instruidos. formalmente com conhecimentos que permitam identificar e avaliar sous Possiveis nscos e
adotar as precauções cabiveiss • Realizar Treinamento de NR10 - Trabalhos gerais em eletricidade.
Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem possuir treinamento especifico
sobre Os riscos fiat:mantes do emprego da erergia elétrica e as principais medilas de prevenção de
acidentes em instalações elétricas, de acordo corn o estabelecido no Anexa ;i da NR10 ° Manter
atualizado o Retatorio de instalações Elétricas (NISI()) para avaliação das Cen,I;CC::;eS des instalações
elétricas.: Manter a obrigatoriecade do .aso de EH. Qualificar os coiaboracares para manter a
higieniasçao e conservação. • Emitir Orcem de Serviços iconforme NiRly Contenco identificacão dos
riscos e demais infarroaçbes sobre os serviços a serem executados dando cienco aos empregacos
aei-viço devem ser
sobre segurança e saúde no lrabalho. Após a confecção inicia, as ordens
revistas sempre que tiverem alterações rio processo 014 a implantaçac ye novas funções Após a
Portara N" 84/2009, as ordens cc serviço podem se7 através de comunicados: cartazes ou meios
eletrorscos.. Manter atualizado o Controle cc entrega de EPI (Equip. de Proteção Ind vidual): E:aborar
e implementar a ficra de entrega do EPI para os colaboradores que fazem uso. As fichas devem ser
feitas individualmente e conier cara coda equiparrento entregue. o numero ,7o Certifi7ado de
Aprovação (CAL a quantidacie fornecida, a data de entrega. e a assinatura ao empregado.. Sempre
que necessario substituir EPIs danificados ou com CAs vencidos„
Medidas Recomendadas: Manter sinalizado os obstáculos que possam provocar aaidentes e iocais
per!goSes (Exemplos: perigo de alta tensão. Cuidado! Piso Molhado. eica. • Sinalizadac de obr,,ia(;;An
Manter as placas de Obrigatoriedade de Uso do EPI para todos os ambientes due tiverem
r:ocessidade de uso dos mesmos.: Realizar Treinamento Admissionat (NR 1 s A capacitação e
treinainertc ue todos os trabalhadores discutindo os riscos profissionais que possam originar-se nos
locals de trissalho os mews para preveriir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela erisi:aesa.
Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao
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Rf;3lizar •
abairio Colabo'ar com a elexesa na aplicaeeo das Normas Regularnereaderao:
Protepeo
tEquiperneielei
EPI
adequada
do
conservaçAc
Treinamento de NR 6 - tast. guards e
Ireividuale Realizar treinamento de NR10 para Trabalhos gerais em árees teaser:ea:le; 'ate, ere'
ealnadores corn atividades no relacionadas
eco de EleeIcieade.
a -eziehaeça da zone controlada, conforme cefine a NR16 devere
desenvolvidas em zor'
instruidos. formialrnenie een. Leriaeornenlos que permitam identificar e avaliar eerie or:As:vets riscos
adotar as precauções cabivels.: Realizar Treinamento de NR10 - Trabalhos tearals m eietecidace I
Os trabaleaderes autorizados a intervir em instalações elétricas devem possu!! teeleareeete
sabre os r sees decorrentes rio emorego ca energia eletrica e as principais medidas os
acidentes em instalações eietricas. de acordo com o estabelecido no Anexo U ria NR10.• Manter
atualizado o Relation° de eetelações Eletricas INFO(); ocra avaliateao das eoncliebes daS instaieeees
etétricasit * Manter atualizo o Controle de Manutenção de Máquinas (Precatee3 Crei-etice
Oreventiva) Estabelecer e :artir dc Inventário de máquinas os prazos e as OraceFiniobesOas
levantado nc inventerio. Desenvolvimento continuo ; teenier a
rnanutenções Conforme o oee
obrigatoriedade do uso de EPl. Qualificar os coiaboradores para manter a higierileaeee eeliaervaceic .
Drn
Adequar instalações Eletricas: Elimmar a exposição de circurtos e equiparnento O'er
de profissional legalmente haoilitado. Proteger os circuitos eletricos contra impa.:1-i
Cr:enLe:Ilene e agentes corrosives. ;.);:r profissionai legalmente habilltacio..'
(conforme NR1): Corieqcio identificação dos nscos e comais informações soore Os serviços serera
executados dando ciencia aos empregados sobre segurança e saerie no trallairko. Apôs a confecreic
¡rectal, as ordens de serviço devem ser revistas sempre que tiverem atteraçees C processe ou a
implanaseeo de novas turições. Apes a Portaria Ne 84/2009. as ordens de serviço podeie ser atreves cc
coreuniceirioa cartazes oe meios eletrônicos; • Manter atualizado o Controle de entrega de EPI Equip,.
de Proteção Indiv!cto Elaborar e implementer a fiche de entrega on EPI para os colaboradores gee
.•
fazem uso As chas devem ser feitas indivicivaimente e conter. pare c.ada
número tio Certifieade ee Atereiaceio CA). a quantidade fornecida, a tiara oeetq. a
-o substituir EPIs danificados ou corn(As vaitte.
;.ffnerf,?T•100. 'Set

Agents:

TiDO Agente:
—
Fontes I ao tz,ant.sear
Geradoras, : rnag.,inas e
j aquparlentos
Dados

Meio de propagação/Trajetória:

# Part;culas
volantes e faiscas
Contato

Gravidade do
Risco. .
Tipo/Tempo de
Exposição.

: •1!? ‘.
.ora •

Descrição: Pareculas volantes decorrerte ca operaçac oe.
;r'ri`oros,entre outros.
ocri:Ii•oii:K, de EPI. manter places de uso obngato-io
Sugestões:
aeritentizaçeo co uso ee Ei. protegões das máquina.
Riscos(Possiveis danos à saúde): Acidentes no tranaino coma pretreat
escuriaeões na peie.
Situação de Controle da Avaliaçâo: Controlado
Medidas Utilizadas. • Realear Treinameate.; de NR 6 • Uso. guarda e conserviieelo adeeeeier ao
•01;.-ianlenloS de Protecec Individual,: Manter a obrigatoriedade do uSO
EP QualifiCar os
:•cilaboradores pare manter a higienizaçeo e conservação..
Medidas Recomendadas:'Realizar Treinamento de NR 6 - Uso. guarda e celeiervaciae edeetrada
quiparreetes
Proteção Individual.: Manter a obrigatoriedade do uso de EF.' 0.1elificar
Ilgien!za00 e conseraaçao..
Agente: I # Queda de
objetos
,ontato
Meio de propagaçãorrrajatoria: ,

Gravidade do I
Risco:
Tipo/Tempo de
Exposição:

HabituaiiPemane
reei8 noras)

Descrição: Seo cargas suseensas que podem se desprender e vir a atingir o tracaleador
Sugestões; else de capacete. botpla de segurança.
Riscos(Possiveis danos a saticle): Pode ocasionar lesões ou ate morte.
Situaçâo de Controle da Avaliação: Não controlado
Medidas Utilizadas: • 51'-aii7ar a Area de circulação de velculos e pessee7
AcIoe?! a'ou reantre
• -e•gurariee nos locais de trabetho teen máquinas e equinnmeritcs.
sotre
reto dos rnaquinarios cc modo a delimiter as areas e restringe o acesso
permitido as reequinas e equipamentos.:
ee
'Realize!' Treinamento
s ()!-'•ol NR1 A cei.eieitaceo e treinamento de tows os trabalhadores diseutindo oe riararie
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ara'asiarials que aossara onginar-se nos locais de trabalho, os meios para prevai- iii ariitai ea, tiscos
.:so de
aa meiecias adotacas pela empresa. Determinar procedimentos ca,e devem so:
,eirmas
acidente ou doença relacionada ao trabalho. Colaborar com a emarasa na
doEPI
Regulamentadoras.;'Realizar Treinamento de NR 6 - Uso. guarda e ccriservarea
(Equiparnentos de Proteção Individual.:' Manter a obrigatoriedade do so ea- FP! Ouaiii'c.ar
E::::as aaatnian
colaboraccites para manter a higienização e conservação.; Emile Ordem
NR1): Contendo identificação dos riscos e derrais informações sobre as servieei saaem
dando ''.iencia aos empregados sobre seguraaça e szelde no trabalho. Após a ccnfecção ¡Taal, as
preens ue sefviw devem ser revistas samara que tiverem alterações no processo ou a implantação oc
comunicadoe
novas funçoes. Aries a Portaria NrE 8412009, as ordens de serviço podem sei atreies
Manter atualizado o Controle de entrega ao EPi fier.ip de PentecAo
cartazes ou reaps eielr:)*!;CUS
Elaborar e implementar a ficha de entrega do EPI para os colaboradores cc azerti :.16-0. AS
:tic. o número do
fichas devem ser feitas individualmente e conter, para cada ecuiparnerei entree
Certificado de Aprovação CAt. a quantidade fornecida, a data de eritrega o a are:mat...re
empreqado.. • Seincre cue necessano substituir EPIs danificados ou corn CAs
pesaaae " euotai
Medidas Recomendadas: Sinalizar a Area de circulação cie velculos
manter a sinaliz.açáo de segurança nos locais dc trabalho COM maquinas catiiparnalitoa. advertinco
sobre os riscos existentes e o uso correto dos maquinanos, ae modo a deinitar as areas i restringir o
Realizar
acesso. Indicar a carga raxima de trabalho permitido nas máquinas e equiparientos,
Treinamento Aamessionai NR 1) A capacitaçáo e trenamento de todos os trabalhadaies alacutinao
riscos profissionais que possam origin-ar-so nos locas cc traPalho, os rneictii para pieeEnir
r:SOOS e as aledidas adotadas peia emoresa. Determinar procedimentos gee c.a.:earn aar aootados ern
caso de aciticalte ou noença relacionada ao traualho. Colaborar com a empresa na arrlicageo das
Normas Regaiaaientadoras.. " Realizar Treinamento co NR 6 - Uso. guarda e conser,,acao adequac
Jo EPI F.gaiparrientras de Proteção Irdividuata * Mailer a obrigatoriedade cio uso CO FPl ilialificar os
anilatoradores para mantra a higienizaçào e conservação.: &Mil' Ordem de Servigos (conforme
NW). Conte -:ao identificaçao dos riscos e demais irtormações sobre os serviços a serem executados
dando ciaacia aos empregados sobre segurança e saude no traoalho. Apes a contecçao inicial, as
ordens de serviço devem ser revistas sempre que tiverem alterações no proaesso ou a implantação de
8412009, as ordens de serviço podem ser a:raves de comunicados.
novas funções. Apes a Portara
cartazes ou meios eletrenens " Manter atualizaco o Controle de entrega de EPI (Equip, cc Proteçáo
Elaborar e ,i-piementar a feed de entrega do EPI para os colabotacores que fazem uso As
!
; faaas iievern ser feitas acividualmenta e conter. para cada equipamento enrregue. o número de
„aciteado oe Aprovaçau .CA). a cieantidade fornecida. a data de eraraca. e a assinatura do
¡our ePls danificados ou com CAS
em aie ado • Samara; cue necesserici
•

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS
Agente

Fonte
Geradora
MHOla

•

Intensidade/
Concentracão
;i-:

i.18

Técnica
Utilizada

Nivel de
Ação

Limite de
tolerância

DOsimetria

80 dB

72.6 .i:a

ponaerada

I

Tipo/Tempo
de Exposição

i Fiai..- ..11.40erm
anente(8
tKv•aS)

...: oh

Esmeril

88.1 dB

Avaliação
Quantitativa

80 dB

105 dB

I Intermaente(3
' C) MS"luLOS)

P:uracetra

76.5 dB

Avaliaçao
Quantitativa

80 ciB

105 dE4

I Imermitente(3
0 minutos)

Leaceira

86.3 dB.

Avallaçao
Ouant;tativa

80 dB

105 dB

¡ intermitente(3
minulos)
i
i

Policorte

9.!).3 dB

Avalaceo
Quaniitativa

80 dB

le5 dB

I1termitentei3
t) mibulos,
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Avaliação
Otrareitatea

Teste

Cerefeeeeir`,:e

80 dB

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Qtde
Colaboradores
Descriçáo do
Ambiente;

Sala em alvenaria. forro de PVC. piso pavitlex. De direito de mais ou menos 2 50 rretros
,
através de ar condieicnado iluminaçãc artificial atraves oe fAmpadar.re
C) Lux Ruido; 55 ctE 1%)
CARGOS E FUNÇÕES

CSO I Cargo:

313140
is»;tellt? Desert.

Função: I Assistente Desert
Projetos I A

Quantidade:

,closli
Descrição das Elaboraçao e reestio de rojetcs, mecânicos. Elacoração o revisão cc eresee.:e
'
demais itens pertireinliiis
Atividades: I dirnensionais descritivos alocaçâo cie kit ater.uaçâo
Elatydraeão e tevisAi, rfe doctmentação relaeionados a mecanica do giuoe
dimensionamentos roc:tinier:tr relacionados angrupo gerador. Elaboração de diagrames de força cio l
! grupo gerador. Elaboração & diagoarres unitiarcs.

CSO I Cargo:

3131-30
Desen
B

Descriçao das
Ativ;dades

C130 I Cargo:

Descrição das
Atividades:

_
I
Função: Ass:stente Desen
Projetos I B

Quantidade

Ekibraçao de 0:careen:Qs. Anatise e formulaciao relatonos. Revise° e Desere. •
ealise de Licitaqbes e montagem de orojetos. Desenvolvimento e melhoria ore
eeern
3131-301
Ass:stenie Desert
Proletos I C

Função:

Assistente. Desen.
Projetos i C

Quantidade

Suporte técnico á equipe comercial. Estruturação de planilhas de custes ce f;rtftof.,. Oreameree
técnico junto á tornecedores. Revisão pentioice para planilha de vendas. ei.iieee,teci'e ;
licitações
EXPOSIÇÕES

Tipo Agente;

Agente:

Fontes
Geradoras.

sereado
Meio de propa• ;.iritcrio
, gação/Trajetõria:

()tides

g Posture
incômoda;
inadequada
(Trabalhe
sentado;
Não Aplicavel

Gravidade do
Risco:

TiporTempo de ;
Exposição;

incsne.:
Descrição: Ocorre prtropairrtenie ern arabientns de trabalho onde
c'idéraoas
I orincipalmente sentado, corno em ativicades de escritórios Algueels postures i:::cn;,
pest.e.
neclequadas ti5 Mrno braços erguidos: cabeça abaixada. tronco inclirado. mariteençt-iri
orge ao curve entre outras. exigem maiores forças internas pare a execeção de uma :areta. Pore.eras
inadequacies estão relacioeatlas 3 bancadas cu assentos mal elaborados.()brigando C trabalhador a se
Posicionar inadequada:rfer
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Sugestões El.e.borar AET. pare diagneistica e adaptação cias condições de eariainc Aiternar perodes
de trabaiho sentado com atividades que oossam ser realizadas em pee Lisa! eadeiras, bancos. etc..
orV formato anatómico aoaptacto ao tiotipo do trabalhador. Posicionar Won :sent perto para evitar se
desviar a todo oinstante da posture correta. Acate exercícios de aquecimento. De preferência àqueles
corn movimentos contrarias aos que realize em see posto de trabalho.
Riscos(Possivels danos à saúde): Podem gerar distürOlos psicolOgices e Ssicatagicos e provocar
séeios danos à saúde do traPalhador porque produzem alteraçóes no organismic e estado ernocional.
comprometendo sua produtividade, saúde e segurança, tais come. LERI)ORT cansaço fisino. dares
musculares hipertensão arterial. alteração dc sono. diabetes, doenças nervesas. taquicardia, doenças
aparelho digestivo (gastrite e elcera), tensão. ansiedade: problemas de co!uon e!;
Situação de Controle da Avaliação: Nieo controlado
Medidas Utilizadas: Reaszar Treinamento Admissional (NR 1 s A capac:tocÈio r treinamento de
T.;;;: o nos locals de
todos os eabainadores discutindo os riscos profissionais que possam
liabaiho, os meios pare prevenir e !imitar tais riscos e as medidas aootardas pelo
procedimentes que devem ser adotados em caso de acidente at, doença ,e..:L!,G • a•:,t
eabalhe
Colaborar cox, a erepresa ria aplicação das Normas Regulamentaccras.. eiesiteiei as eauceras de
forma ergonoinca: A caaeira co trabalho precise ser confortável o suficiente
com a sua
estatura e especialistas recomendam que eta seja 9watt:ea a firo de doe vane se esforce menos e sua
coluna não eotra com o excesso de movimenfeise'Emitir Ordem de Servieos (eenterme NR1>:
Contendo identificação dos riscos e demais ineernaçôes sobre os serviços a se .eit esee...tacce rianae
ciencia aos empregados sobre segurança e saúde no trabalho. Apes a conlecy:o
,.•;:zens oe
serviço devem sei revistas sempre que tiverem alterações no processo ou a
de novas
emcees. Apos a Portara lec 842009. as ordens Oe serviço podem ser atraves: ca71,11cados.
aiazesou meios eietrônicos.: " Posicionar tuoo bem peno pare evitar se desvar a tcÊdo c, ,nstx)te cia
"::orreta
Medidas Recomendadas: * Realizar Treinamerte Ateaissional (NR 1 A cauacitsieee e esinamente
cio todos os trabalhadores discutindo os riscos ira etissionais que possarn originar-se nos locals de
iragaino. os meios oara prevenir e limiter tais r:sccs e as medidas aciotaeas pela empresa. Determiner
procedimentos que devem ser adotados ern caso de acidente ou doenc.a relacionada ao trabalho.
(reate-e'er corn a empresa na aplicageo das Normas Regulamentadoras. Auseeie/ as Loçie;iasde
torri..a ergonâmicie A cadeira de trabalho precise ser confortável o suficiente. corneativei ci!n-! sua
eetatera e especialistas recomendam que eta seja giratória a fim de que wee
esfresse
e SOC
coiuna não sofra com o excesso de movimentos.:'Emitir Ordem de Sereieos eeireceee NR1)
Contendo identificação dos riscos e dernais informações saute os serviços a sem
danO0
c!enc a aos emu-regados score segurança e saúde no trabalho. Apes a contecç.ao inieial. as ordens de
seryJ(,:n devem ser revistas sempre que tiverem aiteracsões no processo ou a implantação de novas
funçóes. Apos a Portana el° 84/2009. as ordens de serviço podem ser Weaves de comunicados.
cartazes oa meios eietrenicose Elaboração da Análise Ergonômica dc TrabaSei cera diageoatice e
a0equaate0.:
Adote exereicios de aquecimento
alongamento. Dê
com
movimentos contrerios aos que realize em seJ posto de traoalho.. • Merrier ere eeee;
tr:,2ra:,,,;
- corn
per:Rados de descanso. Posicionar tudo bem perto pare evita,se desviar a tiles c alstante co oosLi,a
corret.
Agente:

tp0 Agente. •

Fontes Uso frequente do
Geradoras; I coca..taJor
Dados

Meio de propagaçeoiTrajetória:

Trabalsio
Repetitiao
Não Aplicável

Gravidade do
Risco
TiporTernoo de 'ai :rmile
Exposioao
•Ic,•rcts,

Descrição: O trato no repetitivo eepence ao tempo nereSSari0 para compeeer uma sequencia da
tarefa - redo. A tarefa Com repetitsedacle e aquela sae° eq:Ao de tempo e igual ou menor
quo 30 seyuituos ou que tem mais de 50% co clefts de trabalho repetição sistcrattica de movimentos.
Exemplos Movimentos fortes (como agarrar au apertar), posturas estresaames idesvio lateral do
pertho: extenseo do pescoço): impacto mecânico de tecidos moles (bordcs de fefrarnenfas que
pressionam a palma da meo>. vibração e ocasionalmente., baixas temperatures.
Sugestões: Elaboração da Análise Ergcnômica do Trabalho pare diagreasacci e adequação do
ambiente ae tracialho. Alternar períodos cc trabalno corn penados oe descanso ecthrienda-se erri
media, a cares 50 minutos ae trabalho, 10 minutos de aescanso, Faça Monger:lei:tee eerIcceearnente.
Realizar rodizios de atividades
Riscos(Possiveis danos b saúde): Podem ievar a problemas serios nes
.eratabitest como
inflarnagees das mesmas e en casos alais graves a LER. Exemplos' No pescor: rcf..-e-se a s“.ic.fro‘rii6
tensional do pescoço e a sndronie cervical. nos ointmus cita a sindfuine do cas.i.
,,
,,.;;•.;ito tocacico, a
tendinite bie,;p1a! a tendirtte do supraespinnoso. a capsulite adesiva e a síndrome aerômio-olavicular: e
elemer•Ins Oua

SEGMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LIDA
Rua Andira. 154, Centro. Londrina - PR
Telefone:(43) 3323-7772 E-mail: segmedsmtegmail.com
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mAn piin a eripond,.ite a tenoss-:ovite de De Quorva.r
,• a cpi•neressOc
rervo uinar.
Situaçâo de Controle da Avallacio: Não controlado
Medidas Utilizadas:'Realizar Treinamento Admissional (NR 1): A capacaacao e reina - Y.ena.'
cl
trabalhadores dlscutinda os riscos profissionals que possam ongiriar-se nOs
prevenir e m1a tais riscos e as medidas aclotadas peta emes.. Detnar •
Os
7rabuth>•::
brocedimentos que devern ser acotados ern caso de. acidente ou doenya
'Sen.:lens •
Err
r
f*:e
Regulamentadoras
•
Cit•Cte
C:Aaborar porn a empresa na aplicação aos Normas
informações
demais
riscos
o
dos
NR":. Contendo identificação
e'--:;regados sabre segurança e saúde r.o Irabalho. A.
ser rev:stas sernpre clue tiverem aiteracóes r;r: orrx-ossç
3 -aves
fur:coes. As a Portaria N"84.2009, as ordens co servit0 ooc;ri,.:7
eetrônicos..
rneos
u
O
Medidas Recomendadas: Realizar Treinamento Apmissionai (NR 1. A
ICAOS os trabalhadores discutido os riscos prefissionais que possam
i.:€•te"!%v•
os melds paia preve- ii• e limiter tais riscas e as medidas adotadas pale en
trabaitic
procedimentos que devem ser alotados em caso de acidente ou doença relacionacia
Colaborar com a empresa na aoliz•açáo oas Noras Regulameniadoras : 4 Emir Ordem de. ServG
(conforme NR1). Contendo ideritikação dos riscos e demais informaçôes sare oSt•r's";';'!"'T
executados dando ciência aos emoregados sabre segurança e SEILije no 1.'atiat
inicial. as ordens de serviço devem ser revistas sernare clue tiverem aiters,v,
.mplantaçao de novas futn:Ces Apus a Portaria N'84i2009. as ordens de se ...,•içr.
raopink:
s:orrilinicados. cartazes ou meios eietr6nicos.: Elaboraçáo da Analise Ergonen - ipo •
e pdeqi.isif,to. • Adote exercicios dri actuecimento alongamento
com movimentos contraries aos que realize em seu poste de trabalho: • Alieira' pPaPuos detryinal
corn r)erintios de lescanso
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perigo

hem perto
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Manter a Sinalização de obrigação (Placesde obrigatoriedade de uso de
EN)

Adote exercícios de aquecimento i alongamento DA preferericia ;:irilietes
coin movimentos contraries aos quo realize em seu posto do &oh:WI*

Ted,i
do process() de trabalho ou na substiluiciio stibsiiimm
química, (Jr:were ser refeita a avaliacao do riscos.

Ao nniuiear Oleos e graxas. utilizar luva de borracha ou creme de
I nrotec;i, luva químico

Mantera soalizacao das maquinas
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o

lastruoes de segurança aos tel

•
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Mantes' atualizado a,Orciern de Servicos, conforme NR 1
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Manter atualizado o retatório :ie lostalacOn, F:1(E:!rii"
IF,

21._

va e Preventiya)
•,

C•

C
;-

-

—

.

_

,

Relatório anual do PCMSO (MR 7)
V
II;

4;
"0

;

4.>';

(AEA

ai :ar
zar

Treg!ainuflo

ci

CO€Cii`...,:i0 IItema

VCiL;Lik..;

c!=i0 o.:1.07.ialon r-datik:

Frey, it d. ‘".:i.A.0.1 '5

Seguir as recomendacães para adequação do ambiente. para realizar a carregamento e r-,tstoci:-igorn de Mercadorias.

-1

1

-I

Ii

1

1

1

Realizar a pintora de demarcação do piso para adequação a NR 12, E estabelecer delimitações e circulações permitidas.
_
Realizar a publicação e divulgaçao de edital C'IPA, em locais de tacit acesso e visualização. no pilo rtinirno de 45 dias antes do
termini:).

Realizar a demarcação do piso e sinalização de extintores e hidrantes

Posicionar tudo bem perto para evitar se desviar a todo o instante da postura correta.
—
[
Protocolo de manutenção dos veiculos da frota.

-(conforme

conlonne NR lo.

attializado o Controle de Manutengão de liiitiquirias dAredva. con
._
Maider atualizado o mapa de Riscos Ambientais .IPA - NR 5)

Miinier

Mantel atualizadas as FISK? de produtos oulmicos conlidos no PPi.:zA

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

--[
Manter o registro de rrianiitençóes preventivas
- — - 1 Manter sinalizado ()s perigos existentes.

1

-4
i
i

____
----- ------I Mantel a Sinalização do obrigaçaci ,PLas de obrigatoriedade de k::)

i
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14 CONS DERAÇOES FINAIS
Este Programa permanecerá valido enquanto foram manadas as condições existentes na empresa po ocasiao
da vistoria. Quaisquer alterações que venham a ocorrer nas atividades, planta física e equipamentos exigirao novas
analises Sendo assim. sera, revisado sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano corn a obietivo de avaliar
o seu desenvolvimento e realizar as ajustes necessários, assim como o monitoramento ou reavaliaçao para venticaciao
da acacia das medidas de controle implementadas.
Para os levantamentos de Riscos na empresa LEÃO ENERGIA INDÚSTRIA DE GERADOPEF:-., ..-raa A sou-se
o conceito de EXPOSTO DE MAIOR RISCO (maximum risk employee - MRE),sendo avaliadan as plarnacndces na
trabalho. que deixam o trabalhador mais exposto aos agentes nocivos. As avaliações realizadas
descrição das
funções neste trabalho foram realizadas de forma quantitativa e qualitativa conforme o ape ue agente insalubre que
colaborador estava exposto.
Este Programa de Prevençao ne Riscos Ambientais (PPRA) foi desenvolvido por on-)tissoila,s naptados
conforme recomenda o Ministario do Trabalho e a legislaçao vigente.
Este documento é de uso exclusivo da empresa LEÃO ENERGIA INDÚSTRIA DE GESAD3RES
consultas, oneritaçdes e acompanhamento dos programas prevencionistas da empresa. ConsIllui
e eapecifico, conforme a legistaçâo em vigor, sendo um produto original e Calico, e que nenhuav aara.
ser reproduzido, transmitido, copiado sem a licença ou permissão por escrito do autor.

awn
podera

A caracterizaçâo da exposição foi realizada em conformidade corn os parametros estabelecidos na legislaçâo
trabalhista e previdenciana vigentes, e realizadas através de inspeçao nos locais cie trabalho do empregado
considerando os dados constantes nos diversos documentos apresentados pela empresa.
As analises das condições ue trabalho foram realizadas por seção, levandc em i:,:.wlsicrai(.:
.
, função
descrição do local de trabalho. atividade desenvolvida barn corm, a identificação dos riscos potenciais sobre os quais
são sugeridas rriedgaias de controle para sua eliminação elou neutralização.
Independente da ocoriencia de alterações ou da impiantação de medidas que interfiram c.;4.1 convoiern a
exposição dos trabalhadores aos agentes ambientais. devera haver o monitoramento periódico ces exposiaw Os
estudos, as recomendações e as orientações das prioridades de execução das medioas uc ,:...:cnqroie
ss,
)o
tWORSaPfliki@dii. CIO $01C71 re.sapils.axel..Deias.dariasfje Higieoe acupactonaLsiaRtnpresa,

SEGMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andira: 154. Centro. Londrina - PR
Telefc.)1 '43)3323-7772 E-mail: segmed.smt@gmail.com

15 - ENCERRAMENTO

recoe

Ambientais(PPRA)foi elaborado em O6/071020 corn levantanifinios
.ortira de Prevencao
leitas a partir de dados coletados no local da empresa avaliada.

sadade técnica do present° documento, confeccionado pelos profissionais técnicos abaixo
assnaous re-stooge-se Unica e exclusivamente as avaliagoes e recomendações realizadas pelt) mesmo, ficando a
cargo da empiesa. toda e quaisquer responsabilidade na sua implementação, inclusive e princioalmente quanto ao
r•ostein ds diversas ações e medidas do controle soul preconizadas.

LONDRINA,06 de Julho de 2020

k

cienne Riso Costa IVIatsumura

enheiro en Segurança do Trabalho CAU: A471151

Rafaeia Garcia Guergoleto Americhi
Tannic() ern Seguranga do Trabalrio R

'tro: 0008632

Lucas C. C,..IVIarqueze
CRM: 24666-PR

Mana Gorete Neida
RESPONSÁVEL DA EMPRESA

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS L DA
Rua Andirá. 154, Centro. Londrina - PR
Telefoae:(43) 3323-7772 E-mail: segmed.srategmail.corn

SEGMED
SEGUPANÇA
MED;CINA DO
TRABALHO

LEÃO ENERGIA INDÚSTRIA DE GERADORES LTDA

LIP/LTCAT

LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE/LAUDO TÉCNICO DAS
CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO

NR-15 e NR-16/INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS

06/07/2020 a 05/07/2021

SUM AttRIO
1-

2-E
C,
4-

AO DA EMPRESA

DO DOCUMENTO
7OES LEG IS
5
S UTILIZADOS
,t.NTO E ANALISE DOS RISCOS

y ............

thITO

SEGMED - SEGT.i=s, CA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
itrc' ondrinp PR
segmed.sait@gmail.com

- IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
ENERG1A INDUSTRIA DE GERADORES LTDA
RAZÃO SOCIAL:
NOME FANTASIA: LEA() ENERGIA LONDRINA
CGCiCNPJ: , 837.578i0001-50
ENDEREÇO: BRAStLIA. 4411
BAIRRO'
CIDADE: L3NDR!NA
ESTADO:
CEP: 86079-C),
FONE: 43 3394-6472
CNAE

27.10-4-31

,
Atividade Principal: FA6R1 'A. AO DE GERADORES DE CORRENTE CONTHU/I'
PECAS E ACESSOP.IC“-%
GRAU DE RISCO: 3

composIÇÃo DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
Faixa Etaria

Masculino

-18 ANOS

o

-45 ANOS

34

+45 ANOS

1

F-uticionarios por sexo

35

--otal de funcionários

Fernini,

1
45

RESPONSAVEL(1S) DA EMPRESA:
1 tvii"\R!;> Cir,7,i-*TF- NADA

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andirá, 154, Centro. Londrina - PR
Tei&-)ne:(43) 3323-7772 E-mail: segmedsmt@gmaii.com

- ESTRUTURA DO DOCUMENTO
agentes de riscos ambientais existentes nas instalayeee
:'..tecer e N -- a!iRr
0 pre,seree Lieoe visa rect.
LEÃO ENERGIA esIDUS!RIA DE GE.RADORES LTD?, Além disto, este laudo servirá como relerência nos processos
de analise de solicifecteede arecionais reeeee:eonais e aposentadoria especial. Foi realizado o levantamento das
atividades tipicas desenvolvides e dos aeentes ambientais presentes nos locais de trabalho. visando a ernissec do
le4tericio laudo.
:7) LIP oreerreine se he direee a pagereente de a cona o insalubridade. Ja o —
p&p
INSS para determinar se alguma atividade na empress tee „us a aposentadone
criado
-:1,1bsidios pars Pi calif:N:0o do Perfil Protissiogrefico P7eviderteam :.PPP„
oresente Laudo apresenta as avaliações das ¡atividades labore.s eeeee
-..¡ecao rlas possiveis exposições ecupateonais. aos agentes ambienta,s ex •eceieele eceee
setores a erereese A avallaceto dos agentes deeera considerar as atividades necesseree
concentrao; ot. eeeesidade atraves de equipamentos e instrurneetos compativeis aos esees io¡eeifeeeies
se de le.: re
Porem o LiP1LTOAT visa apresenter a realidade do ambiente de trabalho. nao se tratando de um
programa para minimizer ou extinguir os riscos existentes na empresa, mas sim a comprovageo de que o
trabalhador esteia exposto a determinado(s) riscos) durante seu tempo de permanência n emprcsa.
..:":"1,;•
eeeele••documento devera ser mant:i.:;) a:t.À31izaao sempre due houver alteracr.7e,7
A
eminent°.
autorizeees:
trebeleador.
quarde
do
.
nocivos
ao
e de agentes
4i1E,:r10'.NeZ.
seu conteúdo, são de exclusive reeponsabiliciade da SEGMED - SEGL,RCA
L)A através de seus mar dataeos.
ree
conformidade com os parametros eeeieeee.:
eeeeerla
.xpeee..er.)
EorJre.r.
ies:ieeirio
...
ereas Reoeeenenteeeee; NR. da Portaria re 3.214/78. do Minisideo do
diversos
constantes
nos
laoos
considerados
os
empregado e
• ;?,117AIS:a
800.
de '14
Resolução
N
Especial:
Aposentadoria
de
Manual
';O's adospela eieeresa e :eye nase no
base
seiviráo
de
Emprego)
Trabalho
e
tklinisterio
do
MTE.
estabeled:dos
pelo
ad.eee ,!e Z», Os programas
rara
.TCAI.
eriaI
elaboração
o
feenee
AVALIACAO DOS AGENTES

oresente iaudo contem ;avaliações ambientais que ;7,e:were° considerar as
ar a concentradão ou intensidade Beeves de equieamentos e .nstrumeritos eon.
ee •.e.esede ecnicae apropriades.
eereit ee.re.
rirnv.a aicterzar. através de metodologias técnicas. a exposigáo de iravalhadcif.e,.,. ao6
eles7.a etapa
considerando-se os L.:r-uteS de Tolerância e o tempo de exposipao constantF; •iaS: Nf:.;

ee.;.); seeee ire realeecia or conforneeede corn os parâmetros estabelecidos na legislaeau
A ca!7 ,r1,.- .,ycao
trabathista vq:)er'.0 !',..e7,re- as Re,dulamenteloras NR da Portaria ri, 3.214178. do IMinisterio do .trabalho eErn:el-ego).
emorepaoc, o considerados os dados conetarees nri diversos
tendo sido realizada ev;peeao nor¡ ,ocals na trabalho
uocumentos apreeereades peie empresa.
MEDIDAS DE PRoTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA

SEGMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Aedea. 154, Centre. Londrina - PR
Telefone: 43 f 3323-7772 E-mait. :,.:egmed.smt@gmaii.com

5'42

O oaletivo de usar corretamente Os equipamentos de proteção individual e =leave
encontrados. A responsabilidade pela seleção e fiscalização co USO de ER. hem como o trema::.
empregador. Todo o EPI dove possuir o Certificado de Aprovação (CA)do Ministerio do Trabiara;

e

O a;eserte laudo expãe os equipamentos de proteção coletiva e individual. como ..aaaa
existentes. cue devem ser exigidos e cumpridos nos ambientes de trabalho para fins de orer.
ca dos trabalhadores.
":•1k,;(.3, :dade
Sobre a neutralização da insalubridade. Sub-item 15.4.1 da NR 15 — Item II e do Artigo
a'iminacao ou neutralizaceo da insalubridade deverá ocorrer:

:to colzroles

da CLT, a

"
1

• Com a acioção de medida de ordem geral que conserve o ambiente de trabalho dent' oo halite de
toierancia:
• Com a utilização de equipamento de proteção individual (EPI).
IMPORTANTE: Para comprovação do uso adequado e possível neutralização de insalubodade. se esta
ex:stir. cabe ao empregador quanto ao EPI, segundo a NR6, item 6.6.1:
• adquirir o adequado ao risco de cada atividade;
• exigir seu uso.
• fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em materia de segurança
e saúde no trabalho;
• orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado. guarda e conservação
• substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado:
• responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica: e.
• comunicar ao MIE qualquer irregularidade observada.
• registrar o seu fornecimento ao trabalhador. podendo ser adotados livros. fchs cc sistema
eletronico.

keraier-

r.

o.a

ri)s :•,scos corn o coco uso dos equipamentos de proteção carack
Garantia e Informações à Previdência Social) em codificação:

dc rox-stencia ce agentes hocivos.
Laso
u....F.lenr.asde agentes nocivos atualmente neutrallzadcs!atenuadc.c •:.
rneo]clab de prOteçi:, o
cm 7aso de exitsttncie oe agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 15 aral
frX'SiériCiCi au agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 20 aru
• 04 em caso oe existência co agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25 ar
• 05 equivalente 11,o OD e 01 porem. unposta quanoo os colaboradores pOSSuirei
empreaaticio.
•
equivaiente ao 3. porern: imposta quando os colaboradores possuirern mais de um
• U - equivalente ao 03. porem, imposta quando os coiaboradores possuirern mais dC un.
ao 04. ;.•!,,rem, imposta quando os colaboradores possuirera mais de or: •
Confom.ic a NR - 15, o e;4erCCio de tranalhc em cond,cões insalubres (sujeitas a existeri,
nau rieutrailzaootaaienuados), assegura ao trabalhador apercepção de adicional ncidente scaao:,
qente o equivalerte a.
• 40% oaru insalubridade em grau MáXiMe.
a0% pare insalubridade em grau media.
• 10% para insalubridade pm grau
•

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LIDA
Rua Andire, 154. Centro. Londrina - PR
Telefone:(43) 3323-7772 E-mail: segmed.smt@gmail.com

...

•

.-.cos

ern!
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asaaataidada sera cunsiderado o
No Caso de !ncidência de Mais ale ura,
cumulative. No Caso aoinciciênca,
i
uetaeaaaa
salat
aurescimo
¡al.
ficando
vedada
efeito da
insaluariclacle. sea consateracto o de crau mats elevaaa ;.i-ara efeito de acrescimo salaral. ficaado iedada
cutnulatt:a,
No caso de trabalhador exposto a insal,..ibriaaue e pericuicsalaaa. este podera odta':)eld
o vedada a percepção cumulativa.

;:n •

3 - CONS ;':RAÇÕES LEGAIS
INSALUBRIDADE
- conclibdes ou
Sao consideradas atividades ou opei'ações insatubres aquelas que, por sua datu'ez,.
arnitaa
do tolerant:-•;a
dos
saúde,
acima
nocivos
a
empregados
a
agentes
trctodos ne trata(ho exponham os
tart.159 da
efeitos
a
seus
exposição
tempo
de
do
agente
e
intensidade
do
natureza
e
da
da
fixados em razao
CLT). O risco ca: xara de existir com a.Inter.r.upção.das_attyida.des.em..éreas e/ou atividaoes insaluorea.
ancional de
E tssiageirada ao Trabalhador, ern casc de caracterização do risco, a percepçao
sobre
maxima,
grau
40%
para
o
médio
e
insalubridade. sendo de 10% para o grau minimo: 20% para o grau
mais
o:d¡.
,
grau
prevair.,
,cp!.
insalubridade
deve
fator
de
salad(' minima da região. Na incidência de man; de um
atraves
de
riscols)
neutralizacao
eliminação
ou
dots
cumulativa,
A
eievadca nit° ee ado permitida a perce.pção
ne
eaulpamento
Todo
adicional.
pagamento
do
do
isenção
determina
a
proteçãc coletiva ou individual,
proteçao individual devera ter o "C.A," - certificado de aprovação do Ministério do Trabalhe
15 da Portaria 3214. de 08 de Junho de 197a: Detine ativ;dades
Segundo a Norma Regulamentadore
insalubres. aquelas que se desenvolvem em ambientes com agentes ambientais acima do tinute de toleraricia
previstas nos Agexos 1. 2: 3. 11 e 12,e guando comprovada qualitativamente para as situaes constantes nos
anexos 6. 7 3.3,10: 13 4,.! 14.
PERIC ULOSIDAIDE

através co
.riracterzara, de riscos de pericutosidade. e telta psis
pergosas com explosivos; e 2(atividades perigosas corn inflarnavetsa pela Portara n • 3.393e•,ionrzaaae; e pelo Dere:d n 93.412/86. que ga,alifica os ascos dev;do ao fator eletricidade. C) indico
penculosaiade e oe 3u sobre os vencimentos do fuacionario nAo licluitaio no cálculo os aaraaaanos decorrentes de
deixará de eaiaar com a interrupgão das
gratificações. prênaoa ou participações nos lucros aa empresa Q
allaiCad a a de aseas....ai.a.u.. d.a atuaça0 ean ateaS
ialiquem
persas aquelas que, por sua natureza ou metocios oe
Canals
geradores
de
condições
de
acentuado.
agentes
asco
enjosivos em
acentuado
em
virtude
tranalno.
impliquem
em
fi6C0
npliae2:a
-Da
métodos
de
attedades
clue.
;er
sua
pericuiosiciade so
de exposição pg.f.marlenw do tradaMatior a ererd(a elétrica. row;bos ou outras espécies de violãocta i5iC8 i1aa.
7...ealades Oi
at.viaadaade seguranca pessoal ou pa imcrn. aantempladas ria Lei r. 12.740. de 08.12.2012.
3.
2.-1987 a
aoaraOes envaaaano radiações ionizantes e substancias radioativas, através da Portara
err: %/Las
as as ativiciauae iacarais cam utilização de motocicletas ou motoneras no deslocalherAn de
1.5a5 cio 13/10!14
publicas c.or.lo!•;-nE:
nia

APOSENTADORIA ESPECIAL

CE

F4clor.f:

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Moira. :54, Centro. Londrina - PR
Telefone:(43)3323-7';'2 Lma segmed.smt@arnail.corn

7142

Art. 58. A feiaçie dos agertes nOr.-NvoS quirnicoS. físicos e biologicos ou associação
saude ou integridade tisica considerados para fins de concessão da aposentadoria
ge..19373
i pelo Pcder Executivo.
anterior serã e
§ l A comprovação da efenva expos;çao do segurado aos agentes nocivos sera felta
torma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. emitidc pela empresa ou
em laud() tecnico de condições ambientais do trabalho expedido por medico do trabalho ou enceeine
0.0.1a ;4i.:•;*.•••
do trabalho nos termos da legislação trabalhista.
§ 2" Do laudo técnico refendo no oaragraro anterior deverão constar informação sore
cnologia de proteção coletiva ou individual cue dirninua a intensidade do agente agressivo a lim.e'•
pelo estabeiecirnento respectivo.
.ec.ornendaoki soure a sua
-nare..ver lauco técnico atualizado corn referência aos agc;.‘.tc.:
e
§ Ti A
:ieeeteadores ou que emitir document() ciocornorovacAe
wilt-Acme de trabaVi:i
eiesacordo com e respectivo lau.7e estare suicita a penalidade prevista no art. 133 losta Lei

trcite

ais a
artigo

formulano, na
sto. com base
segurança

eXiSt&riCiaiC

iale,ancla e

ho
err

§ 4" A empresa devera elaborar e manter atualizado perfil profissiografico abrangendo 56 ar.vidades
nvolvrdas peio trabalhador e fornecer a este. quando da rescisão do contrato de, traPaltio, odpia <.iutntica desse

-.1emo fin:» !•H.

sot;; -

,..e,

is!

ulfaLELJQAQ..NORMATIVAIN.SSIPRES Isr.45. DE OB D,E LQQ.STO DE.20.10.(0 LI DE
gagedsle..1,J.C/AL

adaj,

Ait, 247, Na analise do Laudo Tecnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT,quando apresentado.
devereo ser observados as seguintes aspectos:
indiVidUal 0,1 coletivo,
U. identificação da empresa;
Ill. identificação do setor e da fundão:
IV rescrição da atividade:
wier.:ificaçáo io agente nocao capaz de causer dano a satide e integridade f;sica
Previdenciarta.
VI. localização das possíveis fOntes geradoras:
VII. via e periodicidade de exposição ao agente nocivo:
VIII. niietcdclogia e procedimentos de avaliação do agente nocivo:
IX. ilescric,:ao das medidas de controle existentes;
X. conclusão do LTCAT.
XI. assinatura do medico do trabalho ou engenheiro de segurança:
XII. iiata da rea,da cnialiação

SISÇ3C;

par;.m.rafo unioo. C LTCAT devera seir 3ssinedo por ergenheiro de segurança do trabairz.
a respect vo
a:Jr:1er° ria Anotaçáo de Responsapilidade 7ecnica - ART junto ao Conselho Regional de ngeiro.A.r.ik,Atp.'A •
ot, põ• !r.eitco do trabaind indicando os registros profissionais para ambos.
Art. 24 Sao consideradas alterações no ambiente de trabaino ou em sua organizacaa
:orrentes t.
aiot.,
sutistJalõ de maquinas ou tie equipamentos:
proteçao coletiva.
.itteracao de tecnclogia
. aucit;aa

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LIDA
Rua Anaire, 154. Centro Londrina - PR
Telefone. (43) 3323-7772 E-mail: segrned.smt@gmail.corn

alueias

IV

1!:.ance

de açáo estabeleaos no subitem 9.3.6 da NR-09. aprovacias ra '-,c4-tar,
do M1. se ablicavet: e
tnsallxfdade.
art;c!..-;raI
• 4Air, r\c: 1C,Cy,:j

Q

DEQRET,.-;

¡rifraros

• ,! tr3c,50 a qualquer diswtivo das Leis nos 3.212 e 8.213, arnbas oe
para a qua! no haje penalidade expressamente corninada neste Regultn.entc
se'toa multa ves..e! as RS 63,5 I 7 (seiscentos e thr ts e seis rears e dezessete centavos) a RS 63.b
e tres rrld. seisceN.. e dezessete reais e trinta e c.rfoo centavos). contorme a gravidade da nfraçi.lo
disposto nos arts zis;'.‘. a 292 {.

4- INSTRUMENTOS UTILIZADOS
1 - Dosimetro Acústico
I Marca:

Minipa

! Modelo:
Unidade de medida:

DOS.
P_

Técnica utilizada:

Dosimetria

Descrição(bes):

Dosimetro cam display de cristal liquido nos padrões
Ponderação A.130 1999. BS 6402:1983

Agentes analisados:

Ruido c.orituo ou intermitente

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Arielt::", 154. Centro i..ononna - PR
Telefone:(43)3323-7772 E-trail. segmed.srnt§grnaii.nom

•,4)essent.?:
-

5 - RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Qtde
Colaboradoree. :
CARGOS E FUNÇÕES
1
CSO I Cargo. 1 3541-35 Tecnico
Comercial PL A
I

Função:

Teceico
Careercial PL A

Quantidade

Descrição das i ;otação e corpora de motores MWM Cdrrip;as e :ontrcle de estoque. CO
Atennimento direto aos clientes Negociacões e emisseo 00propos'
Atividades.
•••••.t-tiaes. Anai'se de anpostos nos tecnarleitos mensais Relatonos oe cee.••.e•
EXPOSIÇÕES
ipo Agente.

Fonte

Agente:

seet..

Geracoras
Dados

Van Aplicavei

Gravidade Cio
Risco:

Tipo/Tempo de
Exposição

-

Oescrição: Ocorre princeiaereete em ambientes de trabalho onde
principmente sentado, come em ativelactes cte escreorios. Aigumas
inadequacies, tais corno. braços erguidos caneca aba•xada. trance -.tclinado. marmençao di peso,••
longe do corpo. entre cut-as. exigem malores forças internas para a execuçáo de uma tarefa. Posturas
inadequadas estão relaeionatias a bancadas ou assentos mal elaborados, obrigando o traDainartor a se
poscionitr inadequadamente
Riscos(Possivels damn h saúde): Podem gerar dist6rbios psico!egicos e fisiológicos
1:rovocat
soros daros a se...id° co :raoalhador porque produzem alterações no organismo e estado ee./.;;ona;.
!..;omprometenm) s.a pructL:ddE sie e segurança, tais come: LER/DORT. dansaçe
t.;sculaYes hipertensk) arH,.:31 iliterçao do sono diabetes, doenças nereesas tan.icardia. eoenças
e úlcera). tensile. ansiedade. problemas co coerte etc
c.:)apa.nc•digesi... •
EPI(s) Eficaz(eslit:
EPCfs; Eflce
Si' ação de Controle da Avaliação: Não controlado
Agente: 1 # Paealho
I Repetitive

Tip() Agente:
Fontes
Geradoras:

Meio de propag_aião/Traletõria:

Postura
!ncegnoda
inadequada
Israbairto
sertados;

Uso frequenle do

Meto de propa_gaçãofTrajetória:

NAn Apitávoi

Gravidade
Rise°
TiporTemeo do
Exposição:

izelL, lritermite
o 'teras)

Dados ; Descrição: O trabatno repetiz:vc depende :;t1 tempo necesserio para ecmpaear urna eagi)Oncia de
•en
os ou a tarEfa - cicio A tarefa corn repe.titividade ê aquela cue) cicio de tompc é gual ou menor
• que 3Q segunuos Ou qua tem mais de tiCts., do cido de trabalho - repetigeo sisternatica de movimentos.
E:.ecitiolos: Movimentos fortes icome agarrar ou apodar. posturas estressarees 1:!t3sviri iuteral do
;
extensão (a: pesccço), impacto menanico de tecidos moles (bordos tie ferramentas clue
a calma da maoi. vibração e ocasionalmente, baixas temperatieez
RiscosiPossiveis danos a saude): Podem lever a problemas
ular3e5 coma
ees c,.asusrris ern casos mais graves a LER. Exemplos: No peere
lretreme
e a s;riarome cervical, nos ombros cita a sindrome
.
etacico. a
eancinee biciptal a tendinite do supraespinnosc a capsulite adesiva e a
eelar. e
•
velo, punho e mão cite a eptcondilite tenossinovite de De Ouervain
eo Vinel do
.etree e a comoressão dc nervo uinar.

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Arteira. 154, Centro. Londrina - PR
t- \43; 3323-7772 E-mail. sagmied.smt(c/graail.com

EPI(s) EticazteseN A.
EPCs)Eficaz(es):N A
Situação de Controle da Avaliação:
MEDIDAS DE CONTROLE
Trepainerea Atimissee
Recomendadas: I Treinamentos de segurança do trabalho ! e !reinarrento de lodes cs trabalhadores discutineo 05 ose05 Profissionais quf:.•
trabalho Os meios pare C:flwentr e limiter tais riscos e as men(5 eiieteeee
- aoi•
eree
:,,AtrnentOS Que Coven- ser adotados em caso dearideete
'''''lif,3r r-)7,
Cee.i-eirer;-:Im a em res a aplicação aas Normas Reigularneneeee as.
• Metes diversas - Aitequer as cadeiras tie forma cireoreslmice: A cadet a de eaeieee
.;vei corn a sua estatura e especialistas remmenciee
I confortável C sufic.iente oomo4:,
Trai5da a fin; de oue voce se esforce menos e sua coiena não sofra cor.. oe:
Treinamentns de segurança do trabalho -. Emee Ordem de Serviços ICC :•.torre,
eentificação dos riscos e derrais informagties sobre Cs serviços a serer- executeiee
aos empregados sabre seouranca t7, saúde no eat:mime Apos a confecção inic:al
tivioem aiteraçeee no processo ou a repiantaçae
devem ser restas sempre
oriee,s de serviço podem ser através ae cornumeacee
Aces a Portaee N'' 84,213Gce
;reies eletrônicos.
Analise Ergondmice
Adequação do ambiente de trabalho- Elaberaçao
•
deeduais • • tkoote exerr.;:r."4-:s d aquecimente aiongarnento. Dê preferência acee
eiees ieeeranos aos gee ree:iza em seu eosto de trabalho.
Individuais
Alternar per!odcs o rabaihe con,periodos de descanso
Individuais •'Posicionar rucc em perto para evitar se desviar a taco o insta,•;fii:

oos

zee

CONCLUSÕES
Aposentadoria
Especial"

Neo
:3.047:..
, 1V4)e ye acord:.;

i;vantarrieltos ainb!enta;s consultas ao Anexo
\R-15 e ceis arexos. as funçOes não desernaemp
:enTador7i

GF1P!

Pericolosidade:

Insaitibridader

Ç)(

;;•,exs..encia de agentes nocivos - Em conformidade com as ievantameeee.
ao Aex. IV cio Decreto 3.048,1993 e de acordo com a NR-15 e seus anexce;
dosempenham funções gee dãe direito a concessão de aposentadoria especial

• re

N.A. - Ern conformidade coin os levantamentos ambientais transcritos no PPRA iProarerria de
attvidados
Prevenção de Riscos Ambientais). e de acordo corn a NR-16 e seus anexos. n
I desempenham fur...0es em condições co ;er,culosidade. Portanto não faze— •
adicionz;l le Pericuiciaie.
N.A. - Em i conformidade cc-re os levantamentos eirbientais transcritos no PPRA
Riscos AridientaL$ e de acordo com a NR-15 e seus arexce,ar
desempenham ativiciades om con;;;,cões insalubres. Poranto não fazem
adicional de insalubridade.
Preven(AS de

re:
4::;•:. one

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Setor

CARGOS E FLIKOES
CSO I Cargo:

3131-05 :
Eievi3leCnico JR

Função:

Elet,eteei'ico ete

Quantidade•

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LIDA
Rua Ar-cr:. 154. Centre. Londrina - PR
Telefone:(43 332.3;7772 E-mail. segmed.smtPgrriaii.COM

Desonçao das
Atividades:

CEO Cargo:

-3zcndo
Desenvoiver Atividades tecmcas na area de produção de geradores
acompanhamento dos processos operacionais desenvolvidos pelos auxiliorao
aplicações dara a formação oe novos equipamentos e realizar ativicades tecooas ootraoicoais
:aiternador
acoplamento entre o motor e o alternador, bem corno fazer o fechamento de
;;;Oc,!onz:s tE)5tey:
instalação de cisaintores de proteção, conexão ce cabos de force, instalação
:;
("
O:
finais dos equioarnentos: montagem de quadros de comando. desenvolvirne:oo
diagramas eletricos. Realizai a entrega técnica do equipamento junto or: cliente
qualidade do oloduto comercalizado
Função:

3131-05

Eletrotecnico PL

Quantidade

-ace. PL
.00do
Descrição das i Desenvolver atividades técnicas na area de produção de geradores
novw
Atividades: ! acompanhamento dos processos operacionais desenvolvidos pelos auxare:
o ,-o-oo;i::,119is no
; aplicações para a formação oe novos equipamentos e realize:: atividaces
aite:nador e
ton,Jo'io
acoplamento entre o motor e o alternaddr, bem como fazer o fecriarnerao
:!!a!:ooaia.si
,nstalação de cisluntores de protetaao. conexão de cabos de força, instalação de
otoçao
fits dos equioamentos, montagem de quadros ue comando. desenvolvialerio• .
e-itreqo
diagramas etocos. manutenção preventive e corretiva em grupos geradivii
r.
do
tecnica do equioamento junto ao cliente. visando agarantia de qualidade do of ocit.zo
EXPOSIÇÕES
Agente:

Tipo Agente:
Fontes
Geradoras: i ocrvierada.
Ainid:ente, De
acordo corn
I ernoesa
oor.tratante.

Meio de propagatão/Trajetória:

Rtzo ltiluu
ou intermitente
Ar - Sonora

Gravidade do
Risco:
Tipo/Tempo ao!
Exposição: I

Dodos i Descrição: Ambieme efou equiparnie,ntos ruidosas das empresas contratares
Riscos(Possiveis danos à saúde): O ruido azinge o aparelho auditivo
u'+ WW,r,1:3 da audi:;do
EPIs EficazfestSim
EPC(s) Eficaz(es):N A
Situação de Controle da Avaliação: Controlaco
Tipo Agente

Agente:

Fontes ' LtiOr:fic,afigAGeradorat;:
'e-te no

Dados

Meio de propagação/Trajetoria:

- Cutâneo, Ar
Respiratóno,
Contato

Gravidade
Risco
TipofTempo
Exposiçae

e
Descrição: A ,.,
maruseto no processo de varmint)
Riscos(Possiveis
caros
saUde):
a
Pcdern causer envenenamento. A ingestOc U nalaçao de
E.
n,r;rocarbonetos pode causai: rritação dos pulmões, com tosse. sufocamento. fidta de ar e problemas
ofoircidgicos.
, EPI(s) Eficaz(es):Sirn
! EPC(s) Eficaz(es):N.A.
Situação de Controle da Avaliação: ContrUado

Tipp Agente:

Agente:

Fontes
Geradoras:

Meio de propagaçhorfrajetoria:

Dados

;•-• Hidrocarbonetos
Arornal:cos

:

Coeda de
ob.e.tos
Contato

Gravidade ao
Risco:
Tipo/Tempo de I Haion„al.Perrnarie
Exposição:

Descrição: Sao cargas suspensas que podem se desprender e vira atiogi, tre.
Riscos(Possiveis danos à saúde): Pode ocasionar les:5es ou ate nlorta.
EPI(s) Eficaz(es):Não

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LIDA
Rua Andhra, 154, Centro. Londrina - PR
Telefone:(43) 3323-7772 E-mail: segmed.Smtgmaii.corn

EPC(s)Eftcaz(es):N A
Situação de Controle da Avallaçao: Nit° controlado
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS
Fonts
Geradora

Intensidade/ i
I Concentração
dfs3

Ambiente

81 3 ciR

Tecnica
Utilizada

j

Nível de
Ação

Limit° de
tolerarcia.

TipoiTempo
de Exposição •

Avaliação
OrJanitaiiva

Dosimetr:a

8C dB

Avaliação

80 dB

i,itratante
EPI(s)
Recomendados: '-rotetor
Utilizados:
CAs ;lnl,zadus:

;veto; Aziric.ltir Botvia.

Ile de Pri.at, pfmaos. Luva Wtrica Mascara oe
or. Pr:A. o-rn5.,:is Luva Nitrica. Mascara de

.7•7202 26498
MEDIDAS DE CONTROLE

Recornendadas.

Realizar Trenamento Admlissionni Treiriamentos de segurança do trabalho
scutindo
os riscos profissionais clue
e l"E::"Fa-lentrJ de lodin4 ,... '.1-,t)elhado•es d,
pfeverar Irritar tais riscos e as rredidas
tocas de trabalho as mews
Delk.,rmirar procedimentos que oevern ser acot.ados em caso cie acidente
Coiaborar c.orn cmprese na aplioacáo des Normas Reguiarnentas::.:Ka,
'
Treinamentos de seguranca da trabalho " Reaiizar Treinamento de NR
tEquipairentos ccRroter.,:ão individual.
)
Organização dos documentos de seg. do trabalho - Protocol° de mart
lrh Manter ern dia as e-lirtitianç'Oes pre,.entivas dos veiculcs utzados
Regularização dos EPIsIEPCs NR-6 - Manter a obrigatoriedade do
t.ares Para rtiaa:er higienizaçáo e conservaçim.
en amantes de segurança do trabalho - Emitir Orden', de Serviços
ficação dos fiSC5:',1; e demais itifonTações soirc os serviços a serern exeziitios
: ees empregados sobra soiluranga e sauce no traibano. Apes a confecção iniolal as
ser revistns sempre que tiverern a!te'raçes fin processo ou a impiarirl
Ar.7'.): a Portaria N :: 84.2009 as ordens ce serviço podem ser atraves de CON.t.:t.:,:,, tFs
etetrônicos
Regufarização dos ERIsfEPCs NR-6 -'Manter atualizado o Controle de entre4a
Elaborar e Tnpiementar a ficha cc antrega do EP cari t)s
aso
clk:>vern 5et
t.ndividuairnenle e conter para cada eaulrmerti
.idedd rornedida a data d..„, ,?direq3 :;
i'CA' a cr.,an.
(E,riprr,::pade
Regularização dos EPtsiE.PCs • NR-6 • Seoro ce necessario
• As veri.::.iltds
Coletivas - '
ai
—roulaç5o de: veítos o pessoas.
Acteguar sinalização de segurança - MR-26 - • Ar.:;tar elou manter a sinaiiziaçãr) do
cte trabavr.o coin riadainas e equipamens :41:Ive,-Ando sabre os riscos e,xis;erits
1 dos roaqutaa-ics de n';e a
as areas r.
o acesso Ir:dicar a
i!abalho parr at3{.1u rriS
G
Agentes Dun-el:cos -'Reliasital aos fomooadc is :to', produtos ouirmcnS
iza-.11.ros conlidc.:s an PRA e reas:zai o reconhecimento e curnorirn,:çonildas neQia
SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO ss LIDA
Rua Arztra. 154, Centi'0. L.Onklrina - PR
ene:(43)3Z23-7772 E-mail: segmed.smt@grrail_com

:"

'4

;

It')

lo tics os
Agentes Quirnicos
Fiche descritiva dos produlos químicos(Elaboração ee
tn::•;:ern nscos a
rodutos quimicos): Os Produtos químicos inclusive intermedibrios e residues e
j segurança e saude do trabalhador devera ter urna fiche descritiva. terra córea da eerie cev
mantida nos locals onde o produto e utilizaco.
c.oim
Agentes Quimicos
Nao poriern ser liberados Os colaboradores que apoí
7e- sicterados inaptos para a alividade ou que após a fit test apresentar rcpr açYccrespirador
no resposta sensor:al ao agente de ensaio,
Agentes Quimicos - • Os usuarios de mascaras não podem apresentar pea; fok.!di ch-Je
f:f
peça Lif:faL
CONCLUSÕES
Nao
conformidade corn os ievantarnentos ambientais. consultas ao
e 048.1999 e de acordo com a NR-15 e seus anexos, não ha atividades que de.
eue dão direitie a concessão de aposentadoria especial.

Aposentadoria
Especial!

GFIP:

Periculosidade

01 - Existência de agentes nocivos, atualmente neutralizadoslatenuados com devidc „
de proteção - Em conformidade com os levantamentos arnbientais. consultas ao Aneee
, 3.048i1999 e de acordo corn a NR-15 e sees anexos, neo ha atividades que dese•nper
cue dão direito a concessão de aposentadoria especial

iaas

N.A. - Em conformicade corn os levantamentos amuientais transcritos no PPRA
. iveni;;Ao de Riscos Ambientas}, e de acordo corn a NR-16 e seus anexos. nao i'ia
desempenham funooes em condições de pericuiosidade. Portanto não fazem ¡us ao • .ele•
adieional de Periciliosidade

Insalubridade

NeutralizadaiAtenuada - 20% - Em conformidade cam os levantamentos arnbienkais
PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientaiss e de acordo corn os anexos ee.
Com relação ao Agente Fisco: Ruido e de acordo con- o Anexo I. os níveis de es:do ereeeree.e.ie
estão ASAiXa
ireitedeteserancia. não fazendo )us portanto, ao adicional de Insaleerroeoe. Er :oco
caso, a tadoy.1.:
(..7..)frete dos EPts e obrigater a na exposiçeio de tais agentes. - Corn
aos Agentes Quimicos' alidrocarnonetos aromaticos e de acorco coin c Anexo MI. verificniesecci, a
função faz jus ao adicional de insalubridade em grau mertio. ou seja. 20% sobre o eaiee,
Contudo a utilização dos EPIs durante a atividade neutralize a insaluordade. Assim. baseado fias
orientaghes legais Cedes na NR-15 pela alinea oco item 15.4 e 15.4,1. cencleinios clue com a correta
utilização dos EPis indicaoos entendendo-se por isso as evidências objetivas de controle por riarte di
empregador ern re:tweet., ao seu fornecimento grate.to. reposição penodica confcriee erenteçae
fabricante. treinamento. gearda higienizactio e Inspeçao quanta ao uso, as ativeeeees ceeeteices eesta
função. WO se caracterizam como atividade INSALUBRE,caso contrario, assegura
eateatiee:or
20% ¡Grau Medial ao adicionál incidente sobre o salano rnMimo.

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Qtde de
Colaboradores
CARGOS E FUNÇÕES
C80 ICargo:

Descrigao eas
Atividades: -

2521-05
ADM

h_iii41-5ta

Função:

I

A:laiista ADM Pl.

Quantidade

chamados de assistencia no Command. Fechamento de relatore:
cc cactos coin demais colaboradores e técnices e analise dos charre
e:aoastro analise de credit° e informaccies comerciais e bancarias de clientes.
uespu.as Ce vagem dos tecnicos. Alimentação de informações co ereinieee
reeleaeces. lançamento de peças. noras de atendimento e deslocamento
gerenciais semanais e mensais. Realização de pesquisa de satisfação referente ace;

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA

Rua Andire, 154, Centro. Londrina - PR
TelefOrIe 143, 3323-7772 E-mail: segmed.smt@gmail.com

. SEWED
RA,
•
401M.A

realizados.
C130 I Cargo: ! 2521-05 i Anaiista I
Correicial JR
Descrição dad
Atividades:

CB0 Cargo.

3541-25 . Anailsta
SR

..:agens

Descrição das
Atividades!

CBOiCargo:

Quantidade!

de crict,-.-ados e agendamento de atendirne.ntos. realizando a roteirizacen
e gerenclais da area, viserico ássiiid-ar
para ostecn;.::os. Desenvolver relatC:rios
7.; conhecimento dos procedimentos e tomadas de dacis6es. Realizar planejarnerrn cle
i"..-.?niana, pare due o ter:nice atenda determinada região evitando
eesiecarnento Apo* 24n aos clientes atraés de atenclimento telefônido
:ertriincis pare a !eseleção do problemas. Le7J1lamento de pecas e ti;ervits
atenoirrientos. Solicitações oe compras de peças. Prospecçao de ter:moos
venha de peças treinamentos e representação comercial. Admstraça,.',
e.cti'os de uso da equipe técnica do departa.rento de pôs vendas: incluiridd
. rinpeza e inanuiençr.)'es corretivas e preventives.

Descricao ()as
Atividades

CB° l Car

Função: I Analista
Corne,rcial JR

Função:

Analista
Comercial SR

Assisiente
administrativo

er

Quantidade

• , lades comernials, realizandn prospeocites e lidelizaryo
informacAes callastrals pare emissão oe propostas e
rara e efetivar vendas fazendo UFO a técnicas e estiriteg,ai-,
70aterCia,S.

4110-10
Assistente
,r,!stratIve

efliPr:"

. Realizar

Quantidade:

,74)0]() 7a area comercial e serviços ecnicciq
:'envolver atividades
. ;..rngrarr3C:AC de atendo entnn técn:nos roteiros etC viagem. análise d&
e:kercoçad de servicos: triagem e cadastrampie.::
eraraçao de f15.,im:fs
3541-25
Assistento
' Domerciat i A
;interno;

Função:

Assistente
I Comercial i A
(internos

Quaidiciaci;

Descrição das identificação e prospecrgo de clientes. Venda de servios de assiste,
Atividades: I Planejamento de atendime-in.,t serrdnais Relatorios de atendimentos
CB0 l Cargo:

3541-25j
I Assistente
Comercial I B

Função:

Amotente
...,omercia! I 13
iintereo;

Quantidade

Descrição das i -• )rnvoiver ativgilii. des de apoio na area cornerciai e serviços tecricas. atres •
Atividades.
tirrtiicac de ateridimentos técnicos, roteiros de viagem. analise de arr
parcros técnicos.
EXPOSIÇÕES
Tipo Agetitr:

Fontes
Gerador
Dados

Agente:

Trabalho sentado
Melo de propaescriiono
I gaçàoftrajetória:

a Posture
incãmoda
¡nor:lc:pa:Ida
(Tratalno
seni1aCoi
Nito

Gravidade do
Risca

TipotTempo deI Hav...:al.:Pere-.ane I
1
Exposição:

Descrigao: Ocorre orinripaimenie em ambrentes :te trabaiho onde o
.:•;.,ai!tlente sentado. como em at.vdace5de ei•SCritúrios Pogurria
tais come). braços eiguidos. cáeça abaixada, tronco inclinado. maniiten.o de t•iesos
SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LIDA
Rua Anciiro '54, Centro. Londnna - PR
Telefona'(43; 3323-7'72 E-mail: segmed.smt@gmail.com

,npe do corto entre outras, exigem maiores forges internas para a execL,:eo
,
ar a se
;lac..lonadas a bancadas ou assentos mal eiaborados.
eeir reelieeeidamente,
Riscos(Possiveis danos à satide): Podem gerar distUrbios psicológicos e fisiol6gicos e provocar
danot; a s..de do traaalhacor oaroue araddzern ailerações no organismo e efidadr. emocional.
:::trr!otometonoo s;.a produtividade. sai,de e sedum...toe. tais como: LERÍDORT cal;ae E:sice. Cores
;
nieertensão arterial. alteração do sono. diabetes. doenças nervosas. tee.: eare-e. dcenpae
et do aparelho otgestivo (gastrite e tilcera), tensão, ansiedade. problemas de
t EPI(s) Eficaz(es):NA.
EPC(s) Eficaz(es):N.A.
Situação de Controle da Avaliação: Não controlado
Agente:
Meio de propagação/Trajetória:

.!('.

Geraciar
Dade

1

1

Traoalho
Repetitive
Não Apiicevel

TipoiTempo cc
Exposisa
,
.

Descriçao:
..;epende
tto ts.-- !rrpo necessa o esi-e e
eeee
.le
:-.1enor
c:clo
elernentos ou a tarefa - cote. Atarefa com repetitrodade e aquela
que 3U segundos ou que ten' mais de 50% do ciclo de trabalho - repetiçâo
:•;E? mov:mentcis.
E:xerrplos Movimentos fortes (como agarrar ou apertar). postures estressac-..
ee-e- eeerni
punni:). exiensao do pescoço). impacto inecamco de tecidos moles (bode
einiere,:e.•;
eeseereert a paima da mão, vibração e ocasionalmente, baixas temperaturas.
Riscos(Possiveis danos à saúde): Podem levar a problemas sérios cas ?.!.1,;cõe5 corno
t;ña,uçoes uns mesmas e em casos mas graves a LER. Exemplos. No pesee;.; reeee-se à sindrorne
teesional do pescoço e a sindrome cervical- nos ombros cite a sindrome de -.:..cieiro taracioo
tenente =iota!, a tendinite do supraespinhoso e capsulite adestva e a sir creme ai:.r:.--nia-ciavicutar e
eo colceielp. punho e mão cite a epicondilite a tenossinovite de De Quen,ain
•::,rnt. Pc. t...eet
•.:. irnoressito do nervo ulnar.
EPI(s, Eficaz(es):N A
EPC(s¡
Situação de Controle da Avaliação: Nao controlado
MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas:

Treinamentos de segurança do trabalho
Realizar Treinamento Artinisse NR I
teeeo
treinemento oe terlas os trabalhadores discutinao os nscos profissionals que
nr]:zir-,.4.-; nos
locals de trabalho os meios para prevenir e limiter tais riscos e as meeldas acata -:;:is
Determiner procedimentos ceie devem ser adotados em caso de iv-Aerie ()L.
tranalho. Colaborar corn a empresa na apiicação das Normas Regulamentai
Metas diversas
Adequar as cadeiras de forma ergonõrruca A cadea at,
lfo!taval a suficiente corre:iativel com a sua estatura e especialistas
gira;;:.,ria a fim de que você se esforce menos e sua coluna não sofra corn o eve
Treinamentos de segurança do trabalho - Emitir Orcem e Serviços(centime NR1):.
endo
identificação das risoes e demais inrormaçees sobre os serviços a serem exe:ut;.
,
:oo.s daridc;
aos empregados scbre segurança e saude no trabalho. Apes a cortfecçao
as o;-JcIt=. at :cerviço
devetv ser revistas sempre que tiverem alterações no processo ou a impiareae.e.,
emcees.
Portaria N'84:2.009 as ordens de serviço podem ser através ae con•L;r1U)C.;.*,
os eletrÔnicos.
Aciequaçâo do ambiente de trabalho - Elaboração da Analise Ergonômica
.gnosico ocegt..;:gc;;Ao.
Individuais
Adote exercecios de aquecimento alongamento. De orefecer
movimentos contrartos 205 que reattza ern seu posto de trabalho.
Individuais - Alternar perioclos de trabalho corn periadas de descanso
individuals cf.eteonar tudo bem perto para evitar se desviar a todo o !netante
;.cee
:".eeeta..
CONCLUSÕES

Aposentadoria Não Ern conformidade com os levantamentos arneientais, consultas ao Anexo
Especial: I 3 a4ell.499 e de acordo corn a NR-15 e seus anexos, as funções nee desereeneae
i ssão de aposentadoria especial.
rereito a

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LIDA
Rua Andira, 154. Centío. Londrina - PR
Telefone:(43)3323-7772 E-mail: segmed.Smt@gmait.com

.-iondes due

GHP 1 00 - ineNis:ercia de agem:
ao Anexo IV no Decreto
. desempennem funções .
Periculosidadc 1

Insalubridade.

- Em conformidade corn os levantarnenics
e de acordo com a NR-15 e seus anexos,
a concessão de aoosentadona espec:

p:tivqides

os lei.antarnentos :arntlientais transcritos no PPRA Prod
- Er c.onormidede
ia
Arabientaisj,
e (le acordo com a NR-16 e sees anexos. n
Riscos
Prevencao u
desempenham funções em condições de pericAosidade. Portanto rio fazerr
:':C!tOilPi tie F'ericulosidade,
N.A. - Em co-orrnidade •:.orn os ievantamentos arre...- entals transcritos no PPRA •
Prevenção de Riscos Arriblerra;S': e de acordo ::.orr a NR-15 e seus anexos.. as ft,ne.;:biei:
cesempennam atividades efe ooncçóes insaluOres Portento não fazem jus ao rei
insalubridade.

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Qtde de I
Colaboradores: I

Setor:,

CARGOS E FUNCÓES
CSO Cargo.

Deiscricão das
Atdades!

CB0 I Cargo:

Descilçae das
Atividades:

C80 I Cargo:

:1541-25 Analista
.r.:,mercial SR

Corrcc

Desenvolver atom:laces cornerc,aLs. realizando prosoecções e fideiizando
i:waritamento de :nforrnacties cedastrais pare ernissiic de propostas e contratos
eftivar vendas fazendo uso de tecrioas e estrztégies Inovadora; Reali7er I
ecei:a mari:.a
visitas
5201-10
Supyvisor

Função:

Supervisor
cornet:dal

Quantidade: I

:',.•upe-visioner as n. caces uCSC5VOId5 na area cornerolai. Prestar o acou,c1:•et
tern como super;.isic:lar as vendas atraves de rolateries anaiiticos e oontaif) r
verICI4S e metas pre estacelecia:bis
f::rilnidede com o rVane!arnento
3541-35 Tee-

-;:orisu!rores

Quantidade:

Função:

COMV-Ciai PL

'fl

Descrioao das
Atividades_

Quantidade:

Função:

f.eselvciver atdades conlercals.. realizando prospiecções e fidelizandc
levaritarriento de informações cadastrais para ernisSão de propostas e coritr;,.
: fortalecer a marca e eferivar vendes rezone(' uso de técnicas e estratec'al
viagens e visas c.,ornercia:.;;.

...e

EXPOSIC6ES
—1—

Agenre

Agente:

Posture
ncomoa

Gravidade do
Riser.):

(TraZ.:i!ec-

1
Formes 1 Trabalho sentado
1
e adoras: - escritorio
Dados

sentadc)

Meio de propagagiatIrajeteria:

Não Apticavel

Tipo/Tempo de
Exposição.

Descrição: Ocorre principalmente em aratintes co trabalho onde
•:dricipalmente sentado, como em atjv-dace re scritorios.

SEGN1ED - SEGORANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LIDA
RL4.i Aridkr
154. Centro. Lamina - PR
Telefone: ;43) 3323-7772 E-mail: segmecl.smt@gmail.com

nt

Itral:"Pe71

oes,-is

iequiadas. tais como, braços erguidos. cabeça abaixala. tronco
cort:ic. entre outras oxigem maiores forças internas para a exeç:ao
estar relacionadas a bancadas ou assentos mal elaborados. obridrido ,7;
orlar tradeouadarriente.
Riscos(Possiveis danos á saúde): Paden'. gerar distUrtios ps!coló,;.-,;ocis
serios danos saúcle co traoainaoor porque proauzem alteraçOes
romworneterido sua produtividade saude e segurança. tais como
n;.-sculares nipertensão arterial. alteração do sono diabetes. doenças
aretho cligestivo (gastrite e Cilcera). tensão, ansiedade. problemas de roluna
EPif s'¡ Eficaz(es):N.A.
EPC(s) Eticaz(es).N.A
Situação de Controle da Avaliação: Nao
Tipo Agente - !
Fontes
Gerad oras
Dados

Agente:
Jsc:cmp.;tador

:!c?

Não Aplicavel

Gravidade do :
Risca
Tipo/Tempo de
Exposição.

Descrição: C L.:pair° repetit.vu eepende co tempo necessaric tiarp co
.::eque.!1::.la de
•1
i-4:nemtos ou a tarefa - old°. A tarefa com repetitrvidade 6 aquela r...,0 ciclo
30 segundos ou que tern meals de 50% do ciclo de trabalho - repetiçao
exemplos Movimentos fortes (coma agarrar ou apertar): posturas estressaf'
:)unrr. ex:e-sao dooes;:.oi";o) impact° mecanico de tecidos moles (tiort',:::
da 777c • v:bração e oc,asionalmente. baixas temperaturas.
saude): Pooerr levar a problemas series
Riscos(Possiveis danos
conic
inflamações oas mesmas e em çasos mas graves a LER. Exemploi; No
tensional do pescoço e a sindrome cervical; nos ombros cita a síndrome dc
biciptal. a tem.:in-As do supraespinhoso_ a capsulite aces;va e a siricirzry,,
-o 6,ctevelio. ponho e mão cita a epicondilite. a tenossinovite co De Oiler-yak,
;;;-;.;.c.;c1J.:?
.
oc,
e H comoressac do nervo Ulnar.
EPI(s) Eficaz(es):N.A.
EPC(s) Eficaz(es):N.A.
Situação de Controle da Avaliação: l\lao controlado

Tc, Agente

Agente:
Meic de pro
gaçãolTrajetória:

Geratioras.
Dados

Meio de propagaçáo(Trajetõria:

: rabainci
Repetitivo

a sti:

# Aciderle de
ansito
Ccrtato

Gravidade
Risco
TipoiTempo (le
Exposição

Descrição:
co-o,.
Riscos(Possiveis danos á saúde): Acidentes de Transito. lesões.
EPI(st Eficaziesci SPC(s) Eficaztes):
Situação de Controle da Avaliação: Não controlado
EPI(s)
-to :le Seguranc,n

Utilizados:

C etc

CAs Utilizados
MEDIDAS DE CONTROLE
Recomendadas.

Treinamentos de segurança do trabalho - Realizar Treinamento Admissionai
7telnarrento ,je tocios os trabalhacores discutindo os riscos profissionais que
,ccais de trabalho os meios para p-evenir e limitar tais riscos e as medidas
Cielemtinar pro:.:etmentos qua °event ser adotados em caso de acidente
.!'abelho. Colaborar com a ernr,sresa na aplicação das Normas Regularnerta.:..f
.
Metas diversas
Adequar as coceiras de forma ergonómica: A cadeira or
o stificiente compati,iel corn a sua estatura e especialistas
iratOna af. de doe você se esforce menos e sua coluna não sofra com o
SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LIDA
Rua Andini. 154, Centro. Londrina PR
Telefone:(43)3323-7772 E-mail. seamed.smt@gmail.com

riar.se nos
ao

.

Trsanamentos de segurança do trabalho -. Einitir Ordem de Serviços(conforti,Nk.
.'t7TittfiCia,;a0 dos riscos e cierrals informapões sabre Gs serviços a serer, eizeouOii-- ri!i
.i,is empfegados sabre seo,..yançae saúde no traalno. ApOs a confecção inicial as or r;efir, de servict:
ti ierern aitereOes no processo ou a implantacão de novas funções
ser revistas sedive
Antis a Portaria N" 84'20r.9 73s ordens de serviço podem ser através de corrunioados ,::artazes OU
-mios eletrônicos.
Adequação do ambiente de trabalho -, Elaboração da Ahalise ErgonOmica do "7 t.itiirl(3para
d,agndsti.:o e adequagão.
Individuals - • Adote exercioos de aouecirrento Alongamentd. D oreferi'?..s:.a :..1
trov,rnentos contranos aos que realize em seu poste' de trabalho.
I Individuais - • Alternar erccs e trabalho corn periodos de descanso
ti.Uo own perto pare evitar se desviar a todo o instante
individuais -'
• Treinamentos de segurançii do trabalho - ° Realizar Treinamento de DireOi
ti/vac, a mo1.a da prática da oireção defensive visando a desenvolonv,,
atciies de tecntcas rt.'"
.ifcecão de ns-cos e cc prevenção
Organização dos documentos de seg. do trabalho - ° Protocolo de mai.a,!..,
veteillos utilizacce
rrcrsetonc21•.t
!\,1;nte,
CONCLUSÕES
Não - Em conformidade corn os!ev3ntaMemoS amblertais. consultas o Ar:...41999 e de acordo corn a NR-15 e seus anexos as funções no desem,w.
,i•eito a fmn,iessão de apinseetadatia espeptai

Aposentadoria
Espeora`•

- Em confers-T*1.3de corn os levantarnentos
e de acordo corn a NR-15 e seus anexr.),
,.¡;•0 a concessão rioaposentadorie espesi,
bsempenhan tui çM. 5 4,;(le c1,31,; ,tri..,

-

; N.A. • Em ponformidal cri s levantamentos arnbientais transcritos no PA Pmcc:r:
Preenc:ad cie Riscos Ambientais) e cc acordo corn a NR-16 e seus anexas
1 fjcs,,inuenhani fungi:it:is em cnndpdt^,es cc eenculos,dade Portanto não fazern ;us ao
cional de Periculosida.:1e.

Periculosidad

Insalubridade:

1

P'*4.A.
N.A. Ern conformidade corn os levantamentos ambientas transcritos
Prevenção de Riscos ArnbientaisL ti de acordo com a NR-15 e seus anexodesernoennam atividades en., ilor,c.Lbes insalubres. Portanto não fazern sus
achcional de insalubridade.

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Setor:

COMERCIAL

Qtde de
Colaboradores

BIOGAS

CARGOS E FUNÇÕES
CBO Cargo:

3541-25
I Assistenie

Função:

Assistente thenico

Quantidade

aos consultores, parceh•os e representante, contato dtretc.
Descriçao das
Atividades: I •Trii`‘,,
: '¡.'
,21 de n'oDostas e contratos. acompanhanientos de todos as
dos consultores. responsevel co! tocas os

CBO I Cargc.

1-25 .
.!aqiarlO

Função:

Estagiário

come-i; ais, accirnoarlila •
tanto
quanto nik

Quantidade:

SEGNIED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LIDA
Rua Andirá. ", 54. Centro. Londrina - PR
Telefone:(43)3323-7772 E-mau: segrned.smt@gmailoorn

arrualar docamentos técnicos. manuals de produtos. além de ciatasrieets pria
itaarailda. crocitaa e diagramas elatricos.

Descrição das
Atividades:

.;erÇao

EXPOSICOES
Agents:

tipo Agente: I

Fontes I Trabaiho serval°
Geradoras• i - ,.::riturio

Maio de propagagiorTrajetõria:

Agente:

o Agente:
4

Dados

TipotTempo del
Exposição.

Não Apitcavei

i;.il! ::prmane

Descrição: Ocorra principaimente em ambientes de trabalho onde o me-;r7
dada
escritórios. Aigurnas pasiar
arinciaalmente sentado, como em atividades
pesos
adeaaaaas. aals corno. braços erguidos. cabeça abaixada. tronco inclinaco.
P,:)sturas
lanai? aci coax) entre outras. extuem maiores torças internas para a execuaao raa
inaciaaaaaas aattao relacionadas a bancadas au assentos mal eiaboraoos. obrictaridc, o aapalhacior a se
posicionar inadecjuadamente.
pmvocar
Riscos(Possiveis danos à saúde): Podem gerar distúrbios psicolocicos _
sérios darars a saacte do traaaihador porque produzem alterações no organism::: e aataoo ernocioraa.
acres
carnaionartenoo saa produtividade. saUde e segurança. tais como. LER/DOR r tar.aaaa
musculares. rapenensac arterial, alteração do sono diabetes, doenças nervosas. taqaicardia. onenaas
digestivo tgastrre e uicera), tensao ansiedade problemas de coluna
aprelhou
EPI(s) Eficazfes):N.A
EPC(s) Eficaz(es);NA
Situação de Controle da Avaliação; Não controlada

Dados

Fontes
Geradoras:

Gravidade do I ir
Risco: i

# Postura
incômoda ,
inadequada
(Trabalho
sentado)

Meio de propafrequente doI
coador
i gaçâoarketoria:

# Trabalho
Repetitivo
Nao Aplicave'

I

Gravidade do
Risco:
Tipo/Tempo de
Exposigao

iatrataaa tatarnate

...a <le
Descriaao: O trabalho repetitivo depende ao tempo necessanc para cairn:a:au aaa
aiiefa - ciclo. A tarefa corn repetitividade é aquela cujo ciclo
.
:pa:a o.. aieria
que ter-i mais de 5Criado ciclo de trabalho - repetição o-; 'at.:< ccmn,:.7entos.
s (como agarrar ou apertar) posturas estrra.s.a.ias
„rinc
impactci mecânico de leCidas moles ‘biaaaa
ferfamFti:'.1s: gait?
xtensaio a• araaai
press,ocan a palna:
01Ëi,:).. vibraçâo e ocasionalmente. Latxas temoeratiatta
Riscos(Possiveis danos a sailde): Pocierr levar a problemas serica nas articuicicaes como
nfianiacões das mesmas e em casos mais graves a LER. Exemplos: No pi•sctic,'.
:•1 %an:acme
:arisaa,at do pescoço e à siridrome cervical: nos ombros cita a sindrame ao cesfiladeiro toiiamo. a
.
biciptai. a endinite do supraespinhoso. a capsalite adesiva e a síndrome acreanicaaiaalcular e
ao acaaveio. patina e mão cita a eoicondilite. a tenossinovite de De Ouelaain a.iiia:irarririi iia iCi•'
i:aai pc e a compreasao do nervo Lanai%
taPIrsa Efics,z(es}:!':
EPC! Efioazws'!:N.A_
, -c•.1-olacto
Sittsaçao de Controle do Avaliação:
MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas:

Treinamentos de segurança do trabalho - ReaLzar Treinamento AOrnissicinal(NR I A raapacitaçao
e treinamento de todos os trabalhadores discutindo os riscos profissionais qaei paasaai a.giaar-se nos
ioaais de trabaihu os meios para prevenir e iimitar tais nscos e as maracas auctaoas peia empresa.
De;¡,,.:rtninar pro:::edimentes ode devem ser adotados em caso de aciderla ou doença fa!ac(made ao
Coiabo,Ar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentaidoras.
Metas diversas
Adequar as cadeiras de forme ergonômica: A cadeira de trabalho precisa ser
oaloriaaai 0 saticiente compaavel corn a sua estatura e especialistas recomendam cue cal seja
airaiõria a fira e aue você se esforce menos e sua coiuna não sofra coin o exce•ssc: •Je movimentos.
Trainamentos de segurança do trabalho - • Ernitir Ordem e Serviços tcanforme
Contendo
1 certificao;40 dos riscos e demais informações sobre os serviços a serem executados dando ciência
emoregadas sabre segurança e Saúde no traoalno. Apas a confecçao inicial as raJans de serviço

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua ArAilra, 154, Centro, Londrina - PR
Telefone:(43)3323-.7772 E-mail! segmed.smtegrrail.com
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ti'verern altertsçt'Ses no processo oua
soirpro
crcieris de 3.9r.'it;C,000em Ser atraves de coic
Apos a Portaria N° 84.'2009
meias eletrônicos
Adequação do ambiente de trabalho - • P!t oaç& ta Análise Ergonõrni::iii •
adequaçao
Individuals " Adote exerciclos de aqoec,mento alonfjamento. De' prefereria
movimentos contrários aos que realize ern sou posto cie trabalho.
Individuais - Alternar periodos de ;rebel° com ceriodos de descanso
Individuais Posiciona,tudo bo.rierte pare eviter se desviar a trio o
•

CONCLUSÕES
ApOeflta00:;a

Especial-

GAP:

constritas ac Anex.o
cuf': oS
axos., as funções n.o OeSen'IOEM;
.3 NR-15 e se
e
atxrdo
ao Oireito a wricessAc cio aposentadoria especai.

Nao

. tt

0 - Inexistência de agentes nocives - Em confc.,•m.c.:ade. corn os levartamentos
iV
r2eGreto
e tie acordo com a NR-15 e seis aneKos.
aio a concessáo de aposentadoria e.special.
rnpennarr:nç5e que

Periculosid de:

NA.-Em conformidade corn os ievantarnentos ar-it:i.i-r,tRis. transcritos no PPRA
Prevenção de Riscos Amblentaist. e de acordo con- Nl;i-16 e seus anextr
1.!>. .Pot° não fazem
Gesempenharn funções em condiçces ne
Adicional de lpericuiosidade.

Insalubridade.

NA,- Em conformidade com os ievantamentos ambientais transcritos no PRA
'-:-evenção de Riscos Amolentals), e de acordo corn a NR-15 e seus anexcs,
desempenham atividades am condições ins;-31uhres Pnrianto no fazem Ji:s s‘:
adicional de insalubridade,

h•j!

rou'

1

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Sete r

CARGOS E FUNÇÕES
CEO t. Cargo:

DeScrIcap das

Atividades:

C80 l Cargo:

Descricao das
Atividades

3541-25
ss

Função:

Ass.sterne

Quantidade
A

Ret,:cInc;s tec•I:CoS e gralcos. Apo aos oonsultores, contato d!reto corn c
ernissec ae oropostas e contratos acompannamentos de iodos OS proces•soF,
e faz agencia dos consultores. ••esporsa,..e1 por toclos os telatbrics. ta-:,•
.esposas

3541-25 ;
As.s.stalite

Fundão: I Ass!:,lente
Comerciai B

Quantidade;

Apoio aos consultores c•Df.:r0s e representailtes. contato c!reto c,orn
processos
ernissiia de propostas e'•.'rAtriq acompannarnalizos de todos
responsavel -;-, todos os relatifmos. tanto coieç
'az Fkenaa dos coir.“.
14".•;6OCI.Sa:

EXPOSIÇÕES
pa Agente:

Agente: I # Post!.;

ao4.Trl Intl? ;

Gravidade dc

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Aro. '1•34. Centro, Lononne - PR
etelona. (4.3, 3323-7772 E-mail: segrad smtegmail.corn

quar,tc,

i

incômoda
inadequada
(Trabalho
sentado)
Fontes Trabaiho sentado
Geradoras: I • escritõrio
Dados

Dados

Não Apicavei

Tipo/Tempo dej
Exposicaoi mala

.ar:a:mane

aaseieulvido
Descrição: °carp principalmente em ambientes de trabalho onde o mesma
:incipaimente sertado, come em atividades de escritórios. Algumas posaaas aaasideradas
fladeLeilaciaL• tee edmo. braços ergoidos. cabeça abaixada, tronco incnaau. manutenção de pesos
lunge do corpn enti'e outras exigent maiores forças internas para a execução de rara tareia. Posturas
tmbalhaddr a se
inadequadas estari relacionarias a Dancadas co assentos mat elaboradoa
ausicionar inadequadamente.
i0VO
n
Cadr.
.
7
Riscos(Possiveis danos à saúde): Podern gerar distOrbios psiaolaciices nsie
err °cm a
organ:is:I:a .
sarms danos a saade dc trabalhador porque produzem alterações
prometendo sua produtividade. saúde e segurança, tais como: LER/DORT oans3oc fisico. dores
..r.rw171 laeriaaa
sciitaras hmerienseo arterial alteração do sono diabetas, doenças nervasa,
co aparelho digesavo (gastrite e úlcera), tensão. ansiedade, problemas de caltaa;
EPI(s) Eficaz(es):N.A.
EPC(s) Eficaz(es):NA
Não controlaao
Situação de Controle da Avalia
Agente: 4 Tranaiho
Repetitivo

Tipo Agente:
Fontes
Geradoras:

Meio de propagaçáofTrajetoria:

Risco:

Uso frequente do
comp.eaeor

Maio de propagaçãofTrajettoria:

Não Aplic.avel

Gravidade do ¡ ...
Risco
. ; .
Tipo/Tempo oc ; 'o '........I . •1, .
Exposição.

Descrição: O trabaiho repetitivo depende do tempo necessanc pare comaii.a:
eleresatas ou a tarefa - c:cio. A tarefa com repetitividade e aquela cujo ciclo de mmaa e quai a., meacir
segundos ou que tam mais de 50% do ciclo de trabalho - repetição
mo-y:rrtentcs.
Exemplos Movimentos fortes corno agarrar ou apertar posturas estressiimmis
a:efal do
punhc. extensão do pescoço): impacto rnecanic.o de tecidos moles rbararm
arsaris que
aressianarn a palma da mew, vibração e oaasionalmente. baixas temperatueis
Risccs(Possiveis danos A saúde): Podarn levar a problemas serit,r,.,
liert.dOes das mesmas e em casos mais graves a LER. Exemplos: No pesco'.:
reiemal do pescoço e a sindrorne cervical: nos ombros cita a sindrome
aaco. a
-late Diciptal. a tendeite do supraespinnoso: a capsulite acesiva e a simerme reS:mio-ci.rii,ioutar; e
catavelo, punno e mac cita a epiconciiite. a tenossinovite de De Quervaa:
m. axial do
c.arpo e a compressão :to nervo utriar.
EPI(s) Eficaz(es):N.A.
EPCfs) Eficaz(es):N.e
Siluaaão de Controle da Avaliação: Nee) controlado
MEDIDAS DE CONTROLE

Recomenda

Treinamentos de segurança do trabalho - Reailzar Treinamento AdmisammaINH
tação
treltarnento de todos os trabalhadores discutindo os riscos profissiona:s
!.e 11W;
trabalho os meios para prevenir e limitar tais riscos a as modas aaatasas
Determinar prcoec.mentos que devem ser adotados em caso de acidente
aoança
irabeirio. Colaborar com a empresa ria aplicação das Normas Regulamentarinras
Metas diversas- Adequar as cadelras de forma ergonâmica: A cadeira de tratralhe.)
t:i.:c4ortavel o suflc.ente compatível corn a sua estatura e especialistas recomenda:n
:raibria a fim de clue você se esforce menos e sua coluna não sofra corn o
Treinamentos de segurança do trabalho -'
N,‹
Ordem de Serv:ças
.0,er,.tificaçáo dos nscos e demais informações sobre os serviços a serem exaautados miam, aaaicia
. aos empregados sobre segurança e sadde no trabalho. Apes a confecção ini%:;;a1 3S
ds sPrAt-,:o
' devem ser revistas sempre que tiverem atteragóes no processo ou a implantação a.lc
funções,
\pos a POrZw!a
ezti2009 as orueas de sereco )r::;dem ser atraves de
eietreinicos.
i Adequação do ambiente de trabalho - Elaboração da Artailse Ergonomic
ane.)sitco a acjec..4uagào.
individuais - " Adote exercicros de aquecimento! alongamento. D preferência
SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua AnoirS, 154, Centre, Londrina - PR
Telefone'(43) 3323-7772 E-mall: segmed.smtZgrrailcom

I
l
I
1

!

•,:ciotrarios aos
eeaiize em seu poccr de trabalno.
Individuais - Alternar peridclos de trabalho corn eeriodos de descanso
Posiclonar t.4o tem perto oara evItar se desviar a todo o insta-nte 1,1.
Individuais

CONCLUSÕES
Aposentadoria
Especial:

GFiP

Perieulosidade:

Nao - Et conforrnidade corn Os levantamentos ameientais. consultas ao Anexo co Decreto
.046:1999 e de acordo corn a NR-15 a Se...is anexos, as funções não desernoenttair :it.vieades due
..);e) nirelio a •,essão de apeseetadona
00
de agentes, nocivos Ern contormidede com oslevarearnentos art
o Anexo IV ,trJ Decreto 3.048:1•7.4?:; e de acordo corn 2 NR-15 e seus anexos ua
;xsempentia:euncóeS que uao c!relto a concessão de aposentadora especial.

•
Insaiubridade

-frffraidade com os leventamentos ambientais transcritos no PPA'
Rlscos Amblenlaisi. e de acordo cool a NR-16 e seus anexos, nao
iiiriones em cendicries de oenculosioade. Portanto não f'azeir is

N.A. - E
Prevenç
ae

N.A. - Ere eonlormioade com c,s levantamentos ambieritais transcritos no PPRA
Ambientais) e oe acordo com a NR-15 e seus anexr,:
l..'revençao
7.1! vicades em concies insalutres. Portanto não tea:re
dade.

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTA
Setor

Qtde de
Colaboradores.

COMPRAS

CARGOS E FUNÇÕES
CSO I Cargo:

Descrieao das
Atividades:

Função: I As:sisiente d.
comoras I

4110-10
Ass-sterte de

Quantidade ;

Executam serviços de apoio nas areas de rsc.:,rsos humanos. eriminiseaçee:
recebendo inforrnacões so:Jr
atendem fornecedores e clientes fornecendo
ro neeessare,
crocedirno,
tratam de docurnenios variados. c.ernprinoc.
Atuam na concessão de fr:rYccrtglito a rne:ri;,)::iik-isaeos atendendo die
-185 comunid9oe.i.
aoftiee,as. prnspeetando

Função: Comprador PL

Descricao das
Atividades:

PXeCi;15f OS

Quantidade

procasscs00 cotacoes C0O5L.

EXPOS! ÕES
Agents:

Tipo Agente :

..
FonteGeradoras. I
Dodos

ebal)o sentado
scritoriei

Mow de propa-

Postura
;ncernoda I
inadeqda
(Trabalho
sentado;
NAG Aplicvel

gaçãoIrraietõria:

Descricao: Ocorre prir.cip3

ente em amble-ltes d

Gravidade do
Risco !

TioofTempo de
Exposição!
trabalho onde

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Anciira 154, Centro, Loldrina - PR
Telefone:(43)37323-7772 E-maii: segrne.d.ernt@gmaitcorr
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: .inc il.„ataieriie

sentado. como em atividades de escritórios, Algurnas
.aniaa.
-i•aaatinaas tais como, braços erguidos. cabeça abaixada, tronco inclinado.
t:.oraa. entre outras. exigem maiores forças internas para a execução <iai-a tariaa
a.:taivaaas e.stac relacionadas a bancadas ou assentos mal elaborados. ourigtaila C.
inacequariamentra
PiscostPossivels danos a saúde): Pcden, gerar distU,OioS PSiCOldgicos Of
saude cc trabalhaaor taaaaaa procuzern alterações no organisra
attaiaa
produtividade. sauce e segurança, tais como: LER1i.";OR7
!auso.; aras. tapertensao arterial: aiteracao do sono. diaaetes, doenças nervosa!,
aaareato digestivo (gastrite e Clicera:, :ansão. ansiedade. prob!emas de calaaa
EPlis) Eficaz(es):N.A.
EPC(s) Eficaz(es):N.A.
Situação de Controle da Avaliação: Não controlado
Tipp Agente:
Fontes
Geradoras:

Agente:
L:aa !quente do

Maio de oropagaçãoiTrajetoria:

fa Trabalho
Repetitive
ão Aplicavel

;as

Gravidade ao
Risco: '
Tipo/Tempo u;
Exposição.

Dados ! Descrição: C trabalho repetitivo depende ao tempo necessário para
a complcia::
:
cia a tarefa - ciclo A tarefa cor! repetitaidade aquela cujo cicto de taal
segaiious au que ten, nia:s de 5O JO acid de trabalho repetição sista!!!Yamaata: Movi—entes fortes (come agarrar ou apertar). posturas estrcataaa
kinn0 extensao ao pescoço impacto mecánico de tecidos rncaos
pressionam iipai;ra da ma°, v!braçao e ocasionalmente. baixas temaeraturaa
Riscos(Possiveis danos à saúde): Podem :evar a problemas serios riaa aliailiarteea coma
infiamações das mesmas e can casos mais g•aves a LER. Exernplcis: No ortscero
tensional do pescoço e a s:ncirome cervical, nos ornbros cita a smorome co
lctacico.
tendinite biciptal: a tendinite do supraespinhoso. a capsAte adesiva e siraiaaaa
o cotovelo, punho e mão cita a epicondliite: a fenossinovite de De Oueraa !:me
.:!!!-(ao e a compressão do nervo uinar
EPI(s) Eficaz(es):N.A.
EPC(s Eficaz(esaN.A.
Situação õe Controle da Avaliação: Nau
MEDIDAS DE CONTROLE
Recomendadas:

Treinamentos de segurança do trabalho - • Realizar re,ramemo Acint6siana •.1H 1! A cauJc1.4;.id
)., :a:a:adores discutindo os riscos profissionais due ::.6ssFr,1
O treinarertc co
nus
bucais de traoa:ne ;s rneiJs ;:ara prevenir e limitar tais riscos e as Tredidas
Determinar piaced memos uie devem ser adotados em caso mie a.:clente ou
trabalho Colaborar corn a empresa na aplicação das Normas Regulamentadaraa
! Metas diversas • Adequar as cadeiras de forma ergorOarricia A cadeira de traaaait,
carfortave! o sufic:ente cnrrpalivel com a sua estatura e especialistas recorneraiain ao- CO se:ia
gyalów..
, a lrit de aue voca se esforce menos e sua coluna não sofas corn o excesso aaTreinamentos de segurança do trabalho - Emitir Ordem de Serviços (conforme
Ideit.C:Ica;ac do's riscos e demais informações sobre as serviços a serem executados danda taa-lcia
auzi empregados sobre segurança e saúde no trabalho. Apos a confecção 1; ii as ordens
alai;
:)avern ser revistas sempre que tiverem alterações no processo ou a implantação de acaas faaçaes,
t- 4.2-at'alaas ordens de serviço podera ser através de comunicados aiiataaaa.
: Adequação Jo aunt:acme ao trabalho -' Elaboração ca Análise Ergonomics do Trabalho (aara
::aquaçaia.
- Aaate exeralcaas de aaaecaneato alongamento. Dé refer ....:a au:A.:1e%; czni
a.intrarios aos que realiza em set. posto de trabalho.
individuais -'Alternar periodos de trabaile cam aeriodos de descanso
Individuals 'Pos:cionar ludo bem perto para evaar se desviar a todo o instante aa aaaitura aaareta„
CONCLUSÕES

Aaaaaiitadaiia :No
Especiai:

11 vouformiciacle corn os levantanteillezi
aonsullas ao At
999 e de acOrd0 Corn a NR-15 e seas arexos, as eincões não deseraaaiml

SEGMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Anclirá. 154. Centro. Londrina • PR
Telefone:(43) 3323-7772 E-mail: segmed.smtf2egmail,com
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o direito a concessão de accsentedoria especial.
00 - inexistência de agentes nocivos - Em cortforrnociade com os levantamentos ambientais. consultes
ao Anexo IV do Decreto 3.0481999 e de acordo coin a 4R-15 e Seus anexos. não ha atividades cue
,esernpenham funções que dão dif eito a concessão de aposentadoria especial.

GFIP:

N.A.- Em conformidade corn os levantamentos ambientais transcritos no PPRA (Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais). e de acordo com a NR-16 e seus anexos, não ha atividades que
desempenham funOes ern condtcães de pericuiosidade. Portanto não faze,n ¡us ao recte.titmento dt
''ocrial de Penculosidace.

Periculosidade:

N.A.- Em conformidade corn os levantamentos ambientais transcritos no PPRA Prou: rr
Prevenção de Risms Ambientais), e de acordo com a NR-15 e seus anexos, as func:oe3 n.
deserripenham atividades em conciid6es insalubres. Portanto não fazem (us
adicional de Insalubridade.

Insalubridade:

DOS RISCOS AMBIENTAM
RECONHECIMENTO E ANALISE
,. . . ..
Setor:

Qtde de I
Colaboradores,

TOOuE
CARGOS E FUNÇÕES
Função:

4141-15 Aux.
"stica e Distr_ I

CSC I Cargo:

Quantidade:

Aux. Lcgistic.a e
Distr. I

rntreda De Notes .riscas. Recebimento De Matéria Prima. Ideatificaçáo E.
. trega De Produtos No Sistema E Inventario De Estoque.

Descrição das
Atividades:

Função:

CB0 I Cargo: 414145 l Auxiliar
de Logistica e
Distil

7.ar:?v_i f71,7s Pror.os

Quantidade:

Auxiliar de
Logistica e Distil

Recebimento De %Aerie Pr;ma. identificação E Alocação Dos Produtos. Orga: :rv c..-8o E invenlrio De 1
Estoque •

Descrição das
Atividades:

EXPOSIÇÕES
Tipo Agente::

Agente:

.'

Fonte : Propagagão da
Geradoras:
rodução

Meio de prone
gagào/Trajetória:

Gravidade do '
Risco:

*A Rido continuo
ou intermitente

TiporTempo de
ExPdsiOão:

Ar - Sonora

f

Hani(uPerinane
nteie noras)

Descrição: Arnbien e eidu equipamentos ruidosos
Riscos(Possiveis danos i saúde): O ruicio atinge o aparelho auditivo causando a perda temporário i
'.brita da audição
EPI(s) Eficaz(es):S4c
EPC(s) Eficaz(es):N.A.
Situação de Controle da Avatiaçáo: Controlado

Dados

AVALIAÇÕES OUANTITATIVAS
Agente

I
i

f

Fonte
Geradora

1 Intensidadel ;
1 Concentração

Técnica
Utilizada

Nível de
Ação

Limite de
tolerância

`Nporrempo
-z,(00siotio !

76.3 dB

Dosimetria

80 dB

85 dB

inituai(Perr,
anente(8
horas)

t

lagrigãoa
,
pmiuco

SEGMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua AndirA. 154, Centro, Londrina - PR
Telefone:(43)3323-7772 E-mail: segrned.smt@grnail.com
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EPI(s)

•

Recomendados:

Protetor Auricular.

Utilizados:

Protetor Auricular.

CAs Utilizados:

•
I

MEDIDAS DE CONTROLE
Recomendadas:

Treinamentos de segurança do trabalho - " Reanzar Treinamento Adeessionai ti
ee nos
e lreinamento e todos os trabalhadores discutincre es riscos profissiona:s que vss -locas de trabaleo os meios pare prevenir e limiter tees rectos e as mececas acote.ea
Determiner procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doeeen
trebeffice Colaborar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentacioras
Treinamentos de segurança do trabalho- • Real;zar Treinamento ce NR 6 - eiee guarea
servaçao auequada uo EPI (Equipamentos de Proteção Individual
Regulariza0o dos EP1s/EPCs• NR-6 -*" Writer a obrigatoriedade do uso de E
colaboradores pare manter a eioienizaçâo e conservação
Treinamentos de segurança do trabalho -'Emile Ordem de Seraeos(conroe
eiereeicegeo Jos riseos e demais informações sobre os serviços a serem executa.e
eee- eia
aos empregados sobre segurança e sadde no tratalho. Apes a confecreão nIc!a as ordens de serviço
levem ser revistas sempre que tiverem alteraçees no processo ou a implantaçâo de neves funções.
Apes a Porana N 8412009 as ordens de serviço podem ser atraves de comunicados cartazes
os eletreeicos
Regularização dos EPIsiEPCs - NR-6 -"*Manter atualizado o Controle de entee.,•: ne EPt (Equip. de
Proteçao Incevetuai): Elaborar e implementer a ficna de entrega do EPI pare oseo.e.eradores aie
fazeni uso. As fiches devem ser feitas individualmente e canter pare cada eceile.e'ireee. eniregire
o co Ceeeicado de Aprovação(CA)a quantidade fornecica a data de entrega e a assinatura de
eiee
egurarizaçao dos EPIs(EPCs - NR-6 - Sempre que necessano subsetter iee
.ieecloos.
CONCLUSÕES

Aposentadoria I Não - Ern conformidade com os levantamentos armaierrais consultas ao Anexe do Decreto
Especial: 3.o4.1999 e Cie acordo com a NR-15 e seus anexes as funções ono deserneeeeem
udo creta a conQes•são Oe aposentadona especial.
GRP:

Periculosidade.

insalubridaoce

01 - Lxisteoco de aeertes nocivos, atualmente neutralizacostatenuados 001' Cit:.:dc
;:f.:Ket,A0 Em cone:merle:0e corn os ievantamentos ambientais. constetas tiL Anexo
1999 e de aerede com a NR-15 e seus anexos, não ha atividades due dese- er
ciao di,eitc a i:ercesszeo de apcsertacioria especial.
NA. Em conformidace coin os levantamentos ambientais transcritos no PPRA
Prevenção de Riscos Ambientais). e de acordo corn a NR-16 e seus anexos.
,se•-?,perVrem tune-6es ern condições de periculosidade. Portanto não fazem ;es; ru
:
i"'elcuiosidade.
NA. Ern eonforieleade com os ievantamentos amblentais transcritos no Pi-RA ileroeeeme
Prevenção de Riscos Ambientais e de accreo con os anexos da NR 15 te' -se:
Agente Eisler), Riede e de acordo com o Anexo I os revels de ruido enconeacce:usr
roe cio toieránciA, não fazendo jus portanto, ao adicional de Insalubridade. E»- ::it.,
otilleaçãc cor:-eta dos EPis é obrigateria na exposição de tais agentes. Asser.
nor não de.sernpeona atividades em c,onaições de Insalubres. Portanto não f
:.i:oua JOInsahiuodade.

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LIDA
Rua Anciira, 154, Centro. londrina - PR
Telefoni (43)3323-7772 E-mail: segmed.smt©gmati.com

•.‘..áo do
c;e10 de

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Setor.

• .4 NCEIRO

Qtde cl<

Colaboradoret.
CARGOS E FUNCOES
CEO 1 Cargo.

Desoriçáo das
Atividades

Cat

Cargo.

Descrlçac das
Atividades•

4110-05 1
•"•:,:iy•i ,11.7 Aux,

Função:

Aprendiz AUA.

Quantidade

Adm.

supervisor financeiro nas tarefas de envio de boletos acs clientes e
};,?rr; dos tecnicos no excel. Relatc.•:,no e entrega de documentos ao
imtrega dos boletos ao contas a pagar. Auxilio nas olaniinas de contas a n7.;cebt

4101-05
Supervisor

Função:

Sjpe"r!sor
Finance!ro

Quantidade

suporte ao contas a ;moat. Conies a receber, Credit() e cobrança ilberaçAo ot,
assisArnia
Patorarnentos. Entrada or notas ae servigos. Acenos
eolic.ios de •:.crtiv?is r:Ktarriento mensal das con-Ass:3es dos vendedores e prac:::-!•a.F
aboracão oe oianiihas e retatórios. Suprr a gerêrcia com informações tirrces,g

EXPOSI 0 S
Tmo Aqenre

Fontes
Geradoras.
Credos

Agente:

irabalho sentatic
- escntoric

Meia do proba
gacrTrajetioriai

Posture
inc6moda
inacer.r.:a0a
tTratalho
sentaNew Apilóavei

Gravidade
Risco

TipoiTemoo de
Exposiçaoi

em ambientes
Descrição:
trabalho onde Ome,i,rno e
priFlevairnente sentado. corno em atividades de escritános. Alguritriti's.
iliadequadas tais corno b•acos erguidos. cabeca aba:xada. tronco inciinado
istlge do corpo entre outras axigem maiores forças internas para a exec:.i<4.4o de JiTia Inrera
Inedeatiadas estac reiacionaaas a bancadas ou aSse.oti.)s mal elaborados, obra
t. )c-iinacicy
oosic:onar
Riscos(Possiveis danos a saudei: Poderr 9erar distUrbios psicoitcc.-s
•.!•erios danos a saude ao trabainador porque produzem alterações no orgir.

..x)mprometendo sua produtividade. saiIide e segurança. tais como. LER:DOIr.•
i-nusculares, hipertensão arter.ai. aitera0o aoson°. diabetes, doenças nor,
do apareto digestivo (gastric e úlcerat, tensão. ansiedade, problemas de ct.i;;:•!•!
EPI(s) Eficaz(es):NA.
EPC(s)Eficaz(esi:N.A
tuação de Controle da Avaliac..ic: Não controieclo
Tipo Agents?
Fonte,..
Gcradoia;,
Oath's

r

Agente:
Meio de props-

gaçâoi*Traittorta:

Trabairio
• Re,petitiee

Não Aplicãvoi

Gravidade
Risco ,

Tipo!Teinpo oe
Exposiçac.:

Desericao: O trabainc repeutivo c:epencie do tempo necessario para CernPk:.:.;
'• , 1'.•)S ou a tarefa - ciclo. A tarefa com repotitividade é aquela cujo ado cle
..1segundos ou qua tem mais de 50',.! do odd de trabalho - repetição
••plo:, Movimentos fortes (corno agarrar ou apertari, postures estress,T•

i,. ::Prtsao do pescoço), impacto rriecânico de tecidos moles itlo-ociF
caimaJa riVic"!. vq.)iiv.,:fio e ocasic,nalinenle. baixas tempera:0%T,.
Riscost..Possivois danos à saúde): Podem levar a problemas serics
.açs ,.!as Plesmas e en casos mats graves LER. Exemplos: No ;;ei.;(,oy.

SEGMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LIDA
Rua Ancjirz/12. 104. Centro, Lonorina - PR
Telefone:(43; 3323-7772 E-mail: segmed.smt@gmaitc,om

Ir.

•
ocei

tensional cia pescoço e a sindrome cervical: nos ombros cita a suidromt Ç:IFs.t;41r:Eir-C'
ndte biciplal, a tendinite do supraespinhoso, a capsulite adesiva e a sindrome acrefeeeciaeceflar
efa
cetovelo. penhe e mão cite a epicondifite a tenossinovite de De Quervain. it sincree iaf
arpc: e a coreeressao co nervo ulnae
Eficaz(es):NA,
EPC(s) Eficazles}:NA,
Situação de Controle da Avaliação: Não controiado
MEDIDAS DE CONTROLE
Recomendadas:

Treinamentos de segurança do trabalho - Realizar Treinamento Admissione. elf!:
!!a! nos
e trefnamento oe lodos os trabalhadores discutindo os riscos profissionals cue tease •
lecats ee traoalho os meios para prevenir e limiter tais riscos e as medidas moteeeette
Determiner proceormentos que devem ser adotados em caso de audente on acea
eabaino. Colaborar corn a empresa na aplicação das Normas Requiamentadorae,
Metas diversas - Adequar as cadeiras de forma ergonómica: A cadera de tie:lee-re,
o suficiente compativei corn a`sua estatura e especiaiistas recornefele5:
eee:os.
e! de cue você se esforce menos e sua coluna não sofra corn o exce!eo
- 00
Treinamentos de segurança do trabalho - Emitir Ordem de Serviços (Ceetcre.7:
ins riscos e demais in'ormações sobre os serviços a serem execetence. aiefeo efeetea
$erviço
1as sobre segurança e saúde no tfabalho. Apos a confeceao itivjat ,s5 •
ttlf!,-;neS.
7"ev:stas sempre gee tiverem alterações no processo ou a impiantaciee ;11'•
Portaria ta' 84/2009 as ordens de sereço podem ser através de correneeece „::,1!17;-,:s nu
eletror!CGS.
Adequação do ambiente de trabalho
Laboração da Analise Ergonernice
. ano pare
zaanostico e adequaçaio:
Individuais - • Adote exercicefs de aquecfmento falongamento. De preferences aquiees corn
-a:pernentos contrerios aos que realiza em seu posto de trabalho.
individuais - Aitc;mar periodos de trabalho com periodos de descanso
Individuais Pesatiorar tact° bem perto para evitar se desviar a toe() o nseiete ea eestira ceeela
CONCLUSÕES

Aposentadoria ! Nao - ern confermicade com os levantamentos ambientais, consultas ao Anexo IV do Decreto
U48,1,999 e (le .!corc:o cor a NR-15 e sees anexos. as funções nao desereeennam ativiaaaes que
Especial:
não dlreito a concessão ee aposentadoria especial.
GRP: 00 - Ineaistencfa de agentes nocivos - Ern conformidade corn os levantamentos
cxxooltas
ao Anexo IV do Decreto :e048i1999 e de acordo corn a NR-15 e seus anexos. eeo m .crvidnd,?7, cue
desempenham fureaties cele dão direito a concessão de aposentadoria °seer:ell
Pericuiosidade: j N,A, Em contormleade corn os levantamentos ambientais transcritos
PF:"A eeoe:ere 'jc,
!.nção de Riscos Ambientais), e de acordo com a NR-16 e sees anexos: ;lac, •la
deeiereenharn furipbes ern condições de periculosidade. Portanto não fazem jus
' ad::
. dc Pericutosidade.
Insalubraciade,

N.A. -

,!eorrnivacie corn os levantamentos ambientais transcritos no Pi-',RA Proa
Riscos Ameientais), e de acordo com a NR-15 e seus anexos, as ferieees
ativiciaees em conch "aties insalubres. Portanto não fazem lus ao recetee:!aete
• !!.síaitioridarie.

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Setor:

GERENCIA

Qtdede;
Colaboradoree.
CARGOS E FUNÇÕES

6EICsi`vIED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LIDA
Rua Aneirá 154, Centro, Londrina - PR
Telefone:(43)3323-7772 E-mal: segmed.Smt@gmall.com

CRO Cargo:

1423-05 Gerenta

Furipao:

aerente

Quantittatta

Descriçao das i Gernc:u os rocectvaaalia adaa:avaativos tinanceiros. qual:dade.
a:air:rasa
Atividades: 1 r'ornerciai e assistercia
aaando a sintonia ,7;TI O plane;amenia
Elataaai
Real!,:.- ar o aaompanharnerac
aoroaaceo tie compras em corinto aorn a
Cus!()' (10s
insonvolver metas de venoaa aos adoerasores e :orar resultados. Realizar ark.Si.se
•11clutos industrializados e ormar a tabela e preços dos produtos a serem co.aemializados.
;...;oanhat projetos e ororaraaa idantifiaar mercatios e clientes em potencial.
EXPOSIÇÕES
çiente

Agente:

PcstUr3
;nc,Carioda

Gravidade
Risco

7

i;

Fortes j l-ratalho sentado I
Maio de propaGeradoras: 1 - escritorin
nação/Trajetória: •

em a,--!7!.i:.ntes de trabalho onde o
Descrição- Ocorre pi -r
--3aairnarae sentado. cam° ern ativaaaais de ascraônos, Algumas Ofrtt.f;3<„:
rdr.3eoundas tais corno. braços erguidas
acaaxada tronco
•r,,7
manes força5 internas para a execucao
raaa.a..iraii.tas 4 har,cacias ci. assonms mal elaborados. tiarigai
:a
Riscos(Possivaia ciaras â sadde).
. Podem gera: distúrtrios psicolOgicos
trabalhador porque procuzern alterações no orgaaisr
omv
ezenjo sua prndutividade saúde a seguranca. tais como. LERIDO-lT
hipertensão Eartertaf, alteraçâo do sono diaaetes. doenças nerausas ;:ia;
co aaaretho digestivo (gastrite e tace.ra), tensão. ansiedade. problemas de colaaa
EPi(s) Eficaz(es):N..A.
EPCls) Eficaztes!da.A.
Situação de Controle da Avallaklo: Não controtaap

Dados

ipo Agente: j
Fortes
Geradoras:
Dadra

Tipo/Tempo ce
osi Ao:

Agente:
;L.SO frocaierre

Maio de propaj gasão/Trajetoria:

Tr abalho
Repeativo
Não Aplicavel

Gravidade ao
Risco.
Tipo/Tempo de
Exposição 7

Descrição:
irabalaa repetitao depende do temoo necessario para
;2lemeritos ou a tarefa • :ado, A %area corn ropettlividade é aquela cujo c,:do cc e:nr.:z, t ;. ;;a.:1
qua 30 segundos ou que tern mars de 50% do cicio de trabalho - reoetiralo
icaai
iixemplos: Movimentos fortes (corn() agarrar ou apertara posturas es!ress3, .
aita:
punho, extensão do Pescoço). impacto meaarace de tecidos moles rhc-cos dc
-:rcssionarr a palma da n' o. vtrapao e ocasaiaalmente. baixas temperaaaa•;
Riscos(Possiveis danos á saúde): Podem ievar a problemas staaa
. rnaç6es as rnesrns
cases mat graves a LER. Examples No aesaaa.
aaislaria aa aeS1(;n H
Cenne3: nos ambros cita a siftC'0';f"
;tç o
¶ter,6n:le
9!K,raesoinaoso. a capsuiile adesiva e a
'r'.oi'!a tenossinovite de De Due!
rf)velo, runho
EPas) Eficaz(esaN.a.
; EPCis)Eficaz(essaN
Situação de Controle da Avaliação: Não coriera;aoc
MEDIDAS DE CONTROLE

Recnrnenriaaas

:t5;,
:.!eacias

Teinamntos de segurança do trabalhc 'Realizar Treinamento Admissiatal
:»110 de t,odcs ss trabalhadores
riscos profissionais qua
:ri;t)alho os meios para prever- a maraa: riscos e as meadas aataa...;
..aaeccninar procedimentos LJe devem SP.,r
:r1-1caso de academe: ou dacitrabalho. Colaborar corn a Ornr,re5,-;o. na
•.:ins Normas Regularnentadorai,

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rt.3 .1\nr:1;7'á. 154, Cer:tro, Loncrina - PR
F.-mai:• seg.msc: 1-nt@gmail.corn
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Metes diversas - * Adequar as cadeiras de forma ergonômica: A cadeira de eabaífio precise ,
confortavel o suficiente compatível com a sua estatura e especialistas recomendam que eia seja
giratd!ia a fim de que voce se esforce menos e sua coluna redo sofra corn o excesso de niovirrientos.
Treinamentos de segurança do trabalho - Emile Ordem de Serviços (conforrne NRle Contendo
identificação dos riscos e demais informações sobre os serviços a serem executados dando ciência
os empregados sobre segurança e saúde no trabalho. Após a confecção inicial as ordens de serviço
devem ser revistas sempre que tiverem alterações no processo ou a implantação de novas luneões.
Após a Portaria er 841.2009 as ordens de serviço podem ser através de comunicados cartazes oi4
eios eletránicos.
Adequação do ambiente de trabalho -" Elaboração da Análise Ergonõrnrca do Traealtio pare
diagnóstico e adequaçáo.
Individuais - • Adote exercícios de aquecimento/ alongamento. Dê preference! aeu - ecio
mevimentos contrarios aos que realize em seu poste de trabalho.
Individuals - • Alternar períodos de trabalho com penados de descanso
Individuais -.Posicionar tudo ben" perto para evitar se desviar a todo o nstante ia OcsI.i: oeeeta
CONCLUSÕES
Aposentadoria
Especial:

GFIP:

Periculosidadc

Insalubridade

Não - Em conformidade corn os levantamentos ambientais. consultas ao Anexo la co Ce:Jerc,^,
3.048/1999 e de acordo com a NR-15 e seus anexos, as funebes não desempennam aevelades que
dão direito a concessão de aposentadoria especial.
00 - leexistência de agentes nocivos - Em conformidade com os levantamentos i:ri-It7)-as. ,:iii
act Anexo IV do DHet0 3.04811999 e de acordo corn a NR-15 e seus anexos. 41
desempenham funçOeS que dão direitO a concessão de aposentadoria especai.

lies

N.A. - Em conformidade corn os ievantamentos ambientais transcritos no PPRA . eearee de
Prevenção de Riscos Ambientas), e de acordo corn a NR-16 e seus anexos. nee há atividades que
desernpenharn funções em condições de periculosidade. Portanto não fazem ¡us ao recebimento de
adicional de Pericuiosidade.
N.A. - Em conform:dad° com os levantamentos arnbientais transcritos no PPRA iProg-afrii,. de
Prevenção de Riscos Ambientais): e de acordo corn a NR-15 e seus anexos. as feneões nee
desempenham atividades em condieões insalubres. Portanto não fazem jus ao retHETAO (..ii:
(7,z1i'll de insaltibrkiade

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIEN AIS
Setor:

Ar.

Qtde de
1
Colaboradores:
CARGOS E FUNÇÕES

CB0 I Cargo:

2521-05 Analista
lacitação PL

Função

Analista Licitação
Pe

Quantidade.

Descrição das Realizar buscas de editais públicos no intuit° de introduzír a empresa na eerie:Area
Atividades: . Organizer e enviar os documentos para participação nas licitações. Acompanhar e cor."-);ar os p-azos
a firl de evitar transtorno o. multas.
EXPOSIÇÕES
Tipo Agente:

Agente: # Posture
incómoda
inadequada
(Trabalho
sentado)

Gravidade do
Risco:

SEGNIED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andirá, 154, Centro, Londrina - PR
Telefone:(43)3323-7772 E-mall: segmed.smt@gmail.com
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Fontes
Geradoras:
Dados

Maio de propaTrabalho sentado ,,
I gaçãofTratetória:
• escriteno

r
Tipo/Tempo de iI HatatuallPermane
Exposição: I nte(6 horas)

Descrição: Ocorre principairriente em ambientes de trabalho onde o mesmo é desenvolvido i
¡Principalmente sentado. como em atividades de escritórios. Algumas posturas. consideradas I
inadequadas, tais corm braços erguidos cabeça abaixada, tronco inclinado. manila:110o ao pesos 1
longe do corpo, ante outras, exigem maiores forças internas para a execução de uma tarela, Posturas !,
inaciequadas estão relacionadas a bancadas ou assentos mal elaborados, obrigando si trabalhador a se I
salsa:m:1as; tnadequadamente.
Riscos(Possiveis danos A sairde): Podem gerar distúrbios psicológicos e tisiologieos e provocar !
series danos a saúde do trabaihador marque produzem alterações no organismo e estado emocional, i
comprometendo sua produavidade, saúde e segurança, tais corno: LERIDORT, cansaço fisico, dares 1
musculares, hipertensão arterial, alteração do sono, diabetes. doenças nervosas. taquicardia. doenças I
do aparelho digestivo (gastrite e úlcaray tensão, ansiedade, problemas de(Vane at.
EPI(s) Eficazles):N.A
EPC(s)Eficaz(es):N.A.
Situação de Controle da Avallação: Nap controlado
Agents

Tipo Agente:
Fontse
Geradoras;

Não Apticavel

ante do
....a

Maio de propa•a ao/Tra'etoria:

t* Trabalho
Repetitivo
Não Aplicavel

Gravidade do
Risco;
Tipo/Tempo de Fiab;!1.,al:Interni:e
Exposição: , !,b noras

Dados I Descrição: O trabalho repetitivo depende do tempo necessario para cornoletar atea seabancta
; enti a, ou a tarefa - (act°. A tarefa com repetitividade a aquela cujo ciclo de Italia° a ¡give oa rnenei ,
que 30 segundos ou que tam mais de 50% do ciclo de trabalho - repetição s,sterstataa iie lac:vans-altos. ,
Exemplos: Movimentos fortes (coma agarrar ou apertar), posturas estressaraes (clasve lateral do ¡
punho, extensão do oescocoi. impacto mecarsoo de tecidos moles (bordos de asearnentaa gue ;
pressionam a palma da mare, vibração a ocasionalmente, baixas ternperaruras.
cillic,de...i, conio ;
Riscos(Possiveis danos a saude): Podem levar a problemas sérios. nas
inflamações tias mesmas e em casos mais graves a LER. Exemplos: No pescoac refeaase a
tensionai do pescraxi e a nindrorrie cervical, nos ombros cita a sindrome ao desfilaaretro toracice a.
tendinde biciptal, a tendrate do supraespinhosrs. a capsulite adesiva e a sinarorra searnicsata..Glilar•
no cotovelo, punho e maio aita a epicondilite, a tencssinovite de De teuervain, a sr,drzaro do tanal aa ;
,,•
carp() e a compressão do nervo Lanai".
EPlisi Eficaz(es):N.A.
EPC(s) EficaztesaN.A.
, Situação de Controle da Asa aceo: Não controlado
MEDIDAS DE CONTROLE
Recomendadas: I Treinamentos de segurança do trabalho - • Realizar Treinamento Admissional(NR 1!: A capaaaaçaa
e trenamento de todos os trabalhadores discutindo os riscos profissionais que pilSeer9 ariainar-se nos
locais de trabalho as meios para prevenir e limitar ti3:S riscos e as medidas adotaaas pela amp-teat.
Determinar procedimentos cue devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao
trabalho. Colaborar cam a empresa na aplicaçã'o das Normas Regulamentadoras.
Metas diversas - • Adequar as cadeiras de forma ergonômica: A cadeira cit trabalho precisa ser
confortável o suftaiente compative com a sua estatura e especialistas recomendam que ela seja
seratoria a fim de que voce se esforce menos e sua coluna não sera corn o excesso de rnovimentos.
Treinamentos de segurança do trabalho - • Emitir Ordem de Serviços (conforme NR1): Contendo
dentificação dos riscos e demais informações sobre 05 serviços a serena executados dando crème
aos ernpregados sobre segurança e saúde no trabalho. Após a confecção inicial as 0i-dens de serviço
devem ser revistas samara cue tiverem alterações no processo ou a implantação de novas funções.
Após a Portaria N':" 84,2009 as ordens de serviço podem ser através de comunicados cartazes ou
eletnanicass.
Adequação do ambiente de trabalho -* Elatioraçao da Analise Ergonarnica do 7ra.,,. ;.);fn
diagnostico e aciequarsao.
Individuals - Adote e.xercfctos e aquecimento ;alongamento. De preferêrcss
movimentos nntrãros 505 que realiza em seu posto dc trabalho.
Individuals 'Alternar periodos de trabalho coin aeriodos de descanso
Individuais - Posicionar ludo bens perto para evitar se desviar a todo 0 instante ett riastura sarretn

SEGIMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andirá, 154. Centro, Londrina - PR
Telefone:(43) 3323-7772 E-mail: seerned.smt@gmail.com

CONCLUSÕES
Aposentadoria Rao - Em conformidade com as levantamentos ambientais. consultas ao Anexo t c Decree°
Especial: 1 3.048/1999 e de acordo com a NR-15 e seus anexos, as funções não desemaenham tEvidaes oue
dio bireito a concessão de aposentadoria especial.
i 00 - inexistencia de agentes nocivos - Ern conformidade com os levantamentos rbeuas. consuass
ao Anexo IV do Decreto 3.048/1999 e de acordo WM a NR-15 e seus anexos, não ha ativit:ades cue
nsempenham funções que dão direito a concessão de aposentadoria especial
Pericuiosidade:

nsalubridade -

N.A. - Ern canformiciade corn os levantamentos ambientais transcritos no PPRA
oe
I Prevenção de Riscos Ambie:itais). e de acordo com a NR-16 e seus anexos. não iáEio.:aa,
,:es cue
, -':..-',1,1;1113(,10 de
oesornpennam funções em condições de periculosidade. Portanto não fazem
abicionai de Periculosidade
NA.- Ern conformidade com as levantamentos arnoientais transcritos no PPRA
Prevenção de Riscos Ambientais). e de acordo Wm a NR-15 e seus anexos as
I desempenham atividades em condições insalubres. Portanto não fazem jus o rereOirrii:otc: de
1i adicional de insalubridade

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Setor:

()We de
Colaboradores: 1
CARGOS E FUNÇÕES

CB0 I Cargo:

4142-10 ; Analista
jR

Função:

Analista PCP JR

Quantidaae:

,..;ar. cortrciar e programar a produção. Realizar análises dos niveis ca esbc e ciemiineas do
Descrição das
Atividades: j aimoxanfacio cora assegurar o abastecimento de materiais para proclucão. . ' .:, olenThas
acompanhar os indicaccres estratégicos da produção.

1

C80 j Cargo:

4101-05

Função:

Suersor d

Supervisor de
PCP

Quantidade

PCP
Descrição das
Atividades:

i

‘supervisionar, planejar. controlar e programar a produção. Realizar análises dos niveis de estoque e
demandas do almoxarifado para assegurar o abastecimento de materiais para produção. Elaborar
pianilizas e acompanhar os ,ndicadores estratégicos da produção.
EXPOSIÇOES

Tipo Agente:

FC;ntes
Geradoras:
Dados

Agente:

Trobalho sentado
- ascritõrio

Meld de propagação/Trajeteria:

;7,- Postura
incómoda i
inadequada
(Trabalho
sentadoi

Gravidade do
Mecca: 1

Não Aplicavel

Tipo/Tempo
Exposição-

. -

Descrição: Ocorrt, principaimente em ambientes de trabalho onde o musnic- i7r•i el‘istiovolvido
prinpipalmente sentado, como ern atividades de escritórios. Algumas postur-:)s, consideradas
inadequalas Tais como. braços erguidos, cabeça abaixada. Vaned inclinado, manutenção de pesos
longs do corpo. antra outras. exigem maiores forças internas para a execução de uma tarefa. Posturas
•%iS#SSfl.

•

..

posicionar inadequadamente.
SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
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C

Riscos(Possiveis danos à saúde): Podem gerar distürbios psicológicos eleioiodieos I pfp,iocar
serios danos e saúde do trabaihador porque produzem alterações no organism e estado ernocionai.
comprometendo sua produtividace. saúde e segurança, tais como: LER/DORT, cansaço Nalco dores
musculares hipertensão arterial, alteração do sono. diabetes. doenças nervosas. taquicardia. doenças
aparelho digestivo (gastrite e ialcera), tensão, ansiedade, problemas de coluna. etc,
EPI(s) Eficazfes):NA.
EPC(s) Eficaz(es):N.A,
Situação de Controle da Avaliação: Não controlado
Agente:

Tipo Agente!
Fontes Uso frequente do
Geradores: i computed—

a! Trabaleo
Repetitive

Mee)de propa- i Não Aplicavel
gaçãofTrajetoria: i

Gravidade do
Risco; i
Tipoffempo de , ilabitualiIntermite
Exposidão:i 1 nte(6 horas)

Dados : Descrição; O trabalho repetkivo depende do tempo necesaario para completer uma seqüência de
' elementos ou a tarefa - cicia. A tarefa com repetitividade é aquela cujo cicio de eetnpo é igual ou menor
iue 30 segundos au que tern mais de 50% do ciclo de trabalho - repetição slsternatica de movimentos.
eeelos Movirnentos !ones (cOrne agarrar ou apertar), postures estressames (desvio lateral do
i ()Line°, extensão do pesCOÇO). impact° mecanico de tecidos moles (bordcs de ferramentas que
! pressionarn a palma cla rriao). vibração e ocasionalmente, baixas temperatures,
i RiscosiPossiveis danos à saUde): Podem lever a problemas sérios nas articulações como
i inflarnações das mesmas e ern casos mais graves a LER. Exemplos: No pescoço radere-se a síndrome
I tensionai do pescoço e a sencrome cervical! nos ombros cita a sindrome do desfiladeiro toracico. a
1 iendinite bicireai. a tendinite dc sueraespinnoso. a cap,sulite adesiva e a saldrome acromio-clavicuiar; e
¡ no cotovelo, cunho e mão cita a epiconrelite, a lanossinovite de De Ouervain. a sindrome do túnel do
c; uinar.
i carpo e a compressão do net)
1 EPI(s) Eficaz(es):N A.
; EPC(s) Eficaz(es):N.A.
Situação de Controle da Avaliação: Não controlado
MEDIDAS DE CONTROLE
Recomendadas:

Treinamentos de segurança do trabalho - Realizar Treinamento Admissiorial(NR 1): A capacitação
inamento le todos os trabalhaeores discutindo os riscos profissionais que possarn originar-se nos
ioceiis de trabaiho os hiblOS para prevenir e limiter tais riscos e as medidas adotadas pela empresa.
Determiner ploceoinientos gee deverr ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao
tiabalho Colaborar corn a emeresa na aplicação das Normas Regulamentadoras.
Metas diversas-'Adeduar as caceiras de forma ergonómica: A cadeira de trebalho precise ser
eeefortevel o suficiente competivel corn a sua estatura e especialistas recomendam que ela seja
pirateria a firr de que você se esforce menos e sua coluna não sofra com o excesso de movimentos.
Treinamentos de segurança do trabalho •• • Ernitir Ordem de Serviços(conforme NRI ); Contendo
identificacao dos riscos e demais informações sabre os serviços a serem executados dando ciência
eos empregados sabre segurança e saúde na trabalho. Após a confecção inicial as croons de serviço
nevem ser revistas sempre que tiverern aiteraçaes na processo ou a implantação de novas funções.
Apes a Portana fir 84 2009.os ordens de serviço podem ser através de comunicados cartazes ou
rapids etetranicos.
Adequação do ambiente de trabalho -. Elaboraeto da Analise Ergonómica do Trabalho pare
diagnostico e adequação
Individuals - ` Adote exerc‘cios de aquecirnentc 1 aicrigamento. DA preferência aqueles corn
movimentos contrarias aos que realize em seu poste de trabalho.
Individuais -'Aiternar periodos de trabalho cam períodos de descanso
Individuals - 'Posicionar twit) teem perto para evitar se desviar a todo o instants da poature • 'e:e.

CONCLUSÕES
•
Aposentadoria 1 Não- Em contormidade com os levantamentos ambientais, consultas ao Anexo le do Decrete
Especial: l 3.048/1999 e de acordo cam a NR-15 e seus anexos, as funções não desernoeneam eivittacies q,.re
1 dao direito a concesOo ce aposeritadoria espenial.
DEW:

0 ••. inexistencia de egen;es nocivos- Ern conformidade com os levantamentos a:,,bientais cbrisuliss
1 ao Anexo IV eo Decreto 3.0481999 ode acordo corn a NR-15 e seus anexos, nee he etividacies ei.e
serncenriam funções que dão direito a concessão de aposentadoria especial.
SEGMED SEGURANCA E MED/CINA DO TRABALHO SS LIDA
Rua Andirá, 154, Centro, Londrina - PR
Telefone:(43 3323-7772 E-mall: segmed.smt@gmail,com

Perieutosidade. I NA.- Ere eunforraidade coal os levantamentos ambientais transcntos no PPRA • Pre*.
Prevenção de Riscos Ambientais), e de acordo corn a NR-16 e seus anexos, nee na ateeinees eue
ento de
1 cesempenham funçdes err condições de periculosidade. Portanto não fazem jus ao
adiaional de Periculosidade.
insalubridade:

de
NA.- Em conformidade corn os levantamentos ambientais transcritos no PPRA
Prevenção de Riscos Ambientas). e de acordo com a NR-15 e seus anexos, as tunçbes nap
1 desempenham atividades em condições insalubres. Portanto não fazem ¡us ao re(et !rent,i.1
aciicluniai de insalebrieede.

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
l
Setor: I PP(':

aide sic !
Colaboradores: I
CARGOS E FUNÇÕES

CB0Cargo:

2521-05
i Ass,stente
,1 Processos I

1

Função:

I

Assistente
Processos I

Quantidade

Descrição das 11 Mapeamento das atividades e melhorias dos processos gerenciais, acornpannamento oe ,.euraões pgfa
Atividades: ' cieserivoivimento pie pianos de agate suporte aos colaboradores, matriz e Male. pe• .so ,',Ic sistema
ERP -- forrarneales e procedimentos. Responsável por todo o controle alteração ei., motet:00 de
rincumentacan ,ia ISO 9001. Auxilio para os setores quanto aos mapeamenee e ;e ecedarentos a
serer; teali;-:.ii'
k"
EXPOSIÇÕES
Tipo Agente: 1
I
1

Fontes
Geraooras:

Agente:

Trabalho sentado
- escrtorio

# Postura
incômoda I
inadequada
(Trabalho
, sentado)

Melo de propa- Não Aplicável
gaçãofTrajetoria: I

,
Gravidade do
Risca:

i
Tipo/Tempo de i HaoitiJaiiPerina,le
Exposição:
(-, i)rai->)

Dados ; Descrição: Ocorre principalineete ern ambientes oe trabalho onde o re a
.revido
principaimente sentado. como em atividades de escritórios. Algumas po.itr.,:is
, Hi3deradas
riadequadas_ tais como. braços erguidos, cabeça abaixada, tronco inclinado. manuteneee de pesos
longe do corm entre outras, exigem maiores forces internas para a execueão de urna larela. Postures
inadequadas estão relacionadas a bancadas ou assentos mal elaborados, obrigando o trabalhador a se
'clone( inadequadamenle
I Riscos(Possivels danos 6 saúde): Podem gerar distúrbios psicológicos e fisiciagicps e provocar
; sews tiancs a sadde cc trabainador porque produzem alterações no orgariismi,I, E., :: lc ec!orlai.
1 comprometencio sua produtividade, saúde e segurança, tais como: LERIDORT cansaço fisico, dores
; musculares, hipertensão arterial, alteração do sono, diabetes, doenças norloses. LT:It:Tart:Ha doenças
dlqs. ,,,+0 i.gastrite e Olcera), tensão, ansiedade, problemas de coluna.
.
Il Ei)lis Eficaz(cs))N.A.
1 EPC(s) Eficaz(es):N A.
I Situação de Controle da Avaliação: N.o controlado
Tipo Agente: i

Agente:

Fontes I Uso frequente do
Geradoras:I compiitador
:e1S,

Meio de propaagãofTrajetória:

# Trabalho
Reoetitivo
Não Aplicável

Gravidade do
Risco: i
Tipo/Tempo oe I riereluei. li-, erm Ie
Exposição:
iC k.:r

Descrição: C trabalho repetitivo depende do tempo necessário para cornple.lar una senda de
SEGMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andire. 154, Centro., Londrina - PR
Telerone:(43) 3323-7772 E-mail: segmed.smt©gmail.com

31.aaa

narairy
elementos or: i tareta - ctn.) A tareia com repetrtvdvJr r aouela cujo cicio de tempo a igual
que 30 segundos ou que tern mais de 50% do aide de trabalho - repetição sisternatica eintaviialial
Examples.
fortes (come agarrar ou epertar). posturas esiressantes desvio
:rianho. extensa:
PeSe0) itY'OaCtO mecAri:co de tecidos moles tbordos de ferrarnentazi
•i-2ss.or arr a r:iai;-.•A da man', vibraaâo e ocasionalmente. baixas temperaturas.
Riscos(Pcsaiveia danos a saarIC: Paden- levat a problemas sérios nas articiit:tçr.:.,
Liesmas e em cases frias graves a LER. Exemplos: No pescogo refere-e a is.a!-•:aarle
zensional Jo aescotao e a sincirome cervical: nas °maws cita a siadrome do lesfilacevo torecico. 6
taciptal. a tenctinite do supraespinaoso. a aa.asalite adesiva e a sirarorria acraatia-i7liltairattaa
tanaliate
•
I no cotoveio, punho e mão cita a eoicoraiite a -encssinovite de De Querva.n. ;f•I
;..opc: e a compressão do nervo lanai
EPI(s) Eficaz(es):N.A
I EPC(s) EficazIesaN.A
Situação de Controle da Avaiiaça-p: Nao conaa
MEDIDAS DE CONTROLE
Recomendactim

. Treinamentos de segurança do trabalho - Reatizar Treinamento Admissiai
•.! :•ianamento de todos os itabalhaCores disnutindo os riscos profissionais Cr
.i..a•sde trabalho os meios para prevenir e irrntr tais nscos e as medidas anc,!;,,
.i•lo
ataa ;
errninar procedimentos qua deven, ser adotados ern caso de acidente
Colaborar corn a empresa ;••.a apilaaaao tala Normas Regulamentaciaras
Ser
. Metas diversas - ;ea:let:Liar as Cadeiras de forme: ergondmica A cadeira tie .a:a:::!aila
,
o saficiento compativet aorn a sua estatura e especialistas
mrarora a fim de que você se esforct.?. menos e sua coluna não sofra con 0 QA!"..eAC
NR
Treinamentos de segurança do trabalho " Ernitir Ordem de Serviços
cienc:e
os
scion
dema:s
irAyrnações
sobre
serviços
a
,tentificaçAo dos riscos e
• aos empregados sabre segurança saúde no trabalha Apas a confeccaci aatai: •ar::ana
-as iaaaaas
i.fevem ser revistas sempre ape aveatan alteraçõeano pracesso ou a impiaataaia
.
.iodem ser atravi.fiis ti.cri
! A.aaas ri Pactaria IV 8412009 ait ordals de serviço ;
eletf ern:COS.
I Adequação do ambiente de trabalho - • Eiatoracao da Analise
:
ladividuais aquecimerito alongamento. Da preferaacia
!! 7;r!!!! %J.7 •A
rnaliza em seu pos10 de trabalho.
moalalentati
c:•ies
(rabalao com periodos de descanso
nctividuais
adividuais •'Pasiciarer aeao para evitar sedesviar a todo o instante cfa aaatura caaa
CONCLUSÕES

Aposentadoria
Especial:

GFIFa

Pericutosidade:

Insalabridadc

Não • Em conform:to:a:a::
consultas ao Anexo !i. cc
levantairentos
3.048/1999 e de pccroti corra NR-!5 e se•..is anexcs as f.,..1ncões não desemoeni-ii•in"
dão direito a COrteeSS60 de apuaeatacioria especial.
- Inexistancia de agentes nocivos - Ern corformidade i:orn os levantarnantas
arilaa
alexia IV do Decreto 3.048.,1999 e de acordo corn a NR-15 e saris
'
r
casempenham funções %le dão direito a ocnoessac.t de aposentadoria espenial.
NA - Em conformidade com os levantamentos ambientais transcritos no PPRA iartaaa.rat
arc:a:010o de Riscos Ambientais), e de acordo com a NR-16 e seus anexos. riaa
a.alcivaa.
aosamaaraarn fançaes em iioadiaõea de parauloadade. Portanto não fazem ¡Lis na aa-at:,aaaia
PeralleSidade
..r.tade corn os lavanzamentos aratac-atais transcritos no PPRA
tie Raacai Ambientais): e de acordo non, a NR-15 e seas anexos as
.•
apennain aavidades em condiç5es inaaailyeat aortanto não fazem jus o.•
!la!

SEGMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTD4
Rua Andtra. 154. Centro Londrina - PR
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RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Setor

Qtde de l
Colaboradores:

FRODUCAO

4

CARGOS E FUNÇÕES
CB0 I Cargo:

3131-10 iAixkar
1.1e Ei.y.:!!c.tec:•:ii:.0

Função:
I

Aexiliar de
Eietrotécnico I

Quantidaci-

Descrição das : Auxiliar os eletrotecnicos na produção de geradores de energia, reaiizar
Atividades: i at.oplamento antra o motor e o alternador. realizar a instalação Ce disjuntores
cos de força, instalação de kits opcionais montagem de quadros Ce ocel;‘. ;:..
:14erpretação de diagrarrias elétricos.
4Quantidade
Função: Auxiliar Produção
C130 ¡ Cargo: 7542-05 j Auxiliar I
IA
1A
Descrigao das ;
Atividades:

C80 I Cargo:

Descrição das
Atividades:

CBOICargo:

()est....mar> das
Atividades:

CB01 Cargo:

Descrição das
Atividades:

CB0 j Cargo:

Descrição das
Atividades:

CB0 Cargo:

atividades operacionais no acopiamento antra o motor e o aiterna:i
ce proteção. ccnexão de cabos de força. instalação de k,
de ceerando, desereiolvimento e interpretação de diagramas eietricee
842-05 Auxiliar
Produção 1 B

Função:

Aiar rodução
Is

Quantidade

Auxiliar na manutenção e montagem de motores. Substituir peças. reparar
componentes elétricos. Auxiliar na montagem geral. manuseando ferramei
'rgeeizar o ambiente Ce trabalho,
7842-05 Auxiliar
PfcinO 11

Função:

Auxiliar Produção
II

Kee- oo
rraQuirizis

Quantidade

• ef 7-,C,,"nr*.--- r,
Auxar na man
.!'qagem de motores substitue pecas reparar
Auxar na montagem gerai, manuseando ferramentas maruais e maquinas.
componentes
Organizar o arrbieire o iut.aIr.o Eventualmente operar a empilhadeira
3131-05 i
feletretecnice JR
A

Função:

Eletroteonico JR
A

Auxiliar os eletrotecnicos na produção de geradores ea energia. realizar ativideres uperanais no
aeopiamente entfe o motor e o alternador. realizar a instalação de eisjurtores
proiefele eerisxão
cauos cio força. instalação de kits opcionais, mortagem de quadros de conarree eeee
:entc i•
1e,pretaç5o de diagramas eletncos.
3131-05
Eletrotécnico JR

Função:

EIe'Sotecnico JR

Quantidade,

Dasenvolver ativelades tecnicas na area oe produção de geradores Oe
acompanhamento dos processos operacionais desenvolvidos pales auxillar"
apl;a; u
formação de novos equipamentos e realizar atividades tere Jeee
acopierneee, eeee o motor e o alternador. bete corno fazer o fechamento ie
.inee-eede proteção, conexão de cabes de força. inslalaçao
instalaeau
finals dos equipamentos. montagem de quadros de comando, desenvolvine •
diagramas elétricos. Realizar a entrega tecnica do equipamento junto ao ceeme
.atidade do produto carriercializado.
7301-051
S...;:•ervisor

Função:

Supervisor
Produção

Quantidade•

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andirá, 154, Centro. Londrina - PR
Telefone (43) 3323-7772 E-mail: segmed.smt@gmail.com

„o

ic de 1
a de

Pitit'A.oão
Descriçáo das
Arividades-

Cf30 Cargo.

De•scricão das
Atividade

:)upervisionar os processos prodotivris. fazenco a distribuição dos serviço'•
do desenvolvimento, com orientação sor-re os orocedirrientcs tecnicos a
- a necessidade de produoOo fazer o r-içao-iento de ordeos
•••000nentes a serem apados em cata etaoa produtiva e acoroio-ri •
na rnartagem dos eq:..iiparrrpntos, bern como fazer a expo
(»•i:es r •:onformidada corn a orogramação pieviSta e busoar consOo
• oo•... proi•ltis e novos fornecedores e gerar orocedimentos de vendas
inanotenção preventive e ocrretiva ern conformidade ao
ativamente da CIPA coin° presidente com suporte nos
orodução. comemaiiz;v::
trabalho. visando atender 3 demanda
"-t r5:
3141-10 Técnico
iador PL.

Função:

.ecnico Montador

Quantidade

produção oe geradoros
'••-serivolver ativfdades tecnicas na area
oo-oropanharriento dos processos operacionais desenvolvidos pelos aii
:oiiciac(f:es para a formaoad de novos equipamentos e realizar atividades tec
r.r.oario:oito entre o motor e o alternador, bem como fazer o fechamento
disjuntores de proteção. conexão de cabos de force, instalação oajoo-35 CC• anuinamentos montagem de quaaros de comando. deserivcivirncrito fE

EXPOSIÇÕES
Tipo Agentel i
Fontes
Geradoras:

Agente:
Meio de propagação/Trajetória:

;7:Onderada.

Ruido continuo
ou intermitente
Ar - Sonora

Gravidade do
Risco
Tipo/Tempo de
Exposição:

Aniblente,
racielra.

!!<ialoira
te
Dados

Descrigeo:
..oarrentos ruidosos das empresas contrata;ltes
Riscos(Possiveis danos a saUde): 0 %IMO atin9e o aparelho auditivo causar:
çerinitiva
"Pl(s) Eficages)7S
EPC(s) Eficaz{es):N.1,.
Situação de Controle da Avaliação: Controlado

Tipp Agente: :
Fontes
Geradoras:

Odes

Agente: 1
carte e
!!!!!!!!te

Meio de propagaçãotTrajetOria:

Hicirocarbonetos
Arornaticos
Ar - Culareo. Ar
ResoiratOrio.

Gravidade do
Rise.°
Tipo/Tempo cc' !
Exposição

Descrição7
i-anuseiçnonrocesso de trabalho.
Riscos<Possiveis danos à saúde: Podem dausar envenenamento.
r:.a.vsaf rritaçttio dOs pu.ões. com tosse. sufocarna'.10
KøOS

FPtis Eficaz(es):Sirn
'C's) Eficages):N.A.
Situa ao de Controle da Avalia
Tipo Agent .

Controado

Agente:

Fontes i Ai: moroar
i

Mel° de propa-

# Eiell icidade
Cor,tsto

Gravidade do i
Risco :
TipofFempo de :ii

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LIDA
Rua Andira, 154. Centre Londrina - PR
TelefonF . :"43; 3323-77.72 E-mail- ,;egmed.mt@grnail.com
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Geradoras!
Dados

derador

Descrição: Os trabalhos realizados nos sistemas energizados podem levar
amciE:rtes de trabaiho.
Riscos(Possiveis danos a saúde): Podo levar a sérios acidentes COM
'1'1O-C,S e ate ao obito do trabalhador.
Eficaztes):Sirn
EPC(s) Eficaz(es):N.A.
Situaçao de Controle da Avaliação: Controlaao
Agente:

Tipo Agente:
Fontes
Geradoras:
Dados

ad manusear
•nauiiinas e
i.r,arnerltos

Meio de propagagão/Trajetória:

Dados

s:t,

nos
C',aS

Gravidade do
Risco:

Particulas
volantes t fasces

TipofTempo de
Exposiçãc.

Contato

Descrição: Par:ft.:11as volantes decorrente da operação de maquinas
onto. turos.1.,,ntre outros.
RiscostPossiveis danos ã saticie): Acidentes no trabalho coma. perfurar
escoria(:óes na peie.
EPI(si Eficaz(es):Sirh
EPCis) Eficaz(est:Sint
Situacão de Controle da Avaliação: C,on:ro,ado
Agente:

Tipo Agente
Fontes
Gerattoras:

Exposição:

I gação/Trajetèrlat

Ambiarile.

Meio de propagação/Trajetória:

Gravidade do
Risco

Oueda de
)bjetos

Tipo/Tempo de
Exposição.

Contato

Descrição: Sao cargas suspensas quo podem se desprender e vir a aiii.•9ir
Riscos(Possiveis danos à satide): Pode ocasionar lesões ou at ;•riert.:
EPI(slEficaz(es):Não
EPC(s) Eficaz(es):N,A.
Situação de Controle da Avaliação: Não controlado
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

gente

Fonte
Geradora

Intensidade!
Concentração

. Meda

1

Técnica
Utilizada

Nivel de
Ação

Dosimetria

80 dB

88.1 dB

Avaliação
Quantitativa

7(.5 dB

Avaliação
Quantitativa

80 dB

86,3 di3

Avaliação
Quan1-t31Na

80 dB

90.3 da

Avaliação
Quantitativa

80 dB

102.4 dS

Avallação
Quantitativa

80 dB

Limite de
tolerância

Tipo/Tempo
de Exposição
.ii.,;ii-Pei

105 ciEi
:

GIVIED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andirá 154, Centro. Londrina - PR
Telefone:(43)3323-7772 E-mail: segmed.smtgmail.com

'

StGhii

EPI(s)
; Recomenoados.

retetor Auricular. Botina: Luva de pretepe cores agentes meoanicos.
Segurança. Creme de Prot. e:mitios Luva Nita. Mascara de segurarça
;;•rutetor Auricular. Borne. Luva de proteçáo contra agentes meCanicos, Cco ee See;earl;
'eeeirenea Creme de Prot oiriaos Luva Nitecre Moera de segurança

CAs Utilizacee,

2)2 2S98 2808.2901'
MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendades.

Treinamentos de segurança do trabalho '
- Realizar Treinamento Adeess!cna.
• J..cos os trabelhaoores discutireieos riscos profissionais uee
os metos para prevenir e limiter Lae riseus e as meeheas
•;ree minar peeeedenentes eue devere ser adotadosem caso de acidente e..;
eabalho Coleborer corn a empresa na aplicaeeo des Normas Regularnentedoree
Treinamentos de segurança do trabalho - •
Treieemento de NR 6
:eel • E:; jean-lentos. de i';',7aei4- 0 Individual
e;zaceo dos documentos de seg. do trabalho
Protocolo de rnanuteee,e; ,
eenuteneees preveneves no veettilos utilizados para ser .ç
Reguiarizaçao dos EPIslEPCs - NR-6-'Mareor a obrigatioriedade do uso de EP1 Ces
.o; :':e;r3f;Ore :)9•;•1 man':flf IlVeflizaçao e eoeserea00:
; Treinamantos de segurança do trabalho -'Ernitir Ordem
Servicos (conforme
iiscos e Cemeis informações sobre os serviços a serem execel:;dee
arepregades sobre segurança e saúde no traeelho. Após a confecção lei:eel e••
devern ser revistas sempre oue tiverem alteracões no processo ou a implantecee
Após a Portaria re 84:2009 as ordens de serviço portem ser aeaves de creee•ece.e7e.
eldirdncos
Regularização dos EPIsfEPCs - NR-6 • Manl.er a;dal;zado o Corercie Jeene,e.
ProteÇai
Elabcrar o n,piernentar ztirta de ,:•intrega do EPI para
fazeu usuAs t.: as et:veil; ere faqes ;110N:doe:manta e comer para caoa
•
numero do Certificado • Avevecao tCA)a quantelacte ornecide a r.Iata de en,
.rena
empregado
Regularizaçeo dos EPts:EPCs - NR-6 - Sempre qde r•ecessario s.osVtuir EP.i.ian,ficadry;
' s ven:Ado,
was'
aree
••;!-.euiação 00 veetulos e pessoas.
Adequar sinalização de segurança - NR-26 Aaoter efou manter a sinaiizacilJ de
rcais de tratiall.lc col; inun-:eso equipamentos advertindo sobre os riscos existentes cc eso
dos niaquinarios
criodn a elimitar as areas e restringir o acesso. Indlca;
• de
eabatho permitido nas reaquines e equipamentos
Adequação do ambiente de trabalho - Manter sinaiizado os obstiyVos c
acidentes e locais peroses Exemplos pergo de alto tensão Ceidadet Pee.'
•
egularização dos EPIsiEPCs - NR-6 Sinaizaçeo de obrigação. Morte
er;eciae; de Uso co EPI are todos os ameientes que tiverem a necess.e,,..
,..
eeemos
Treinamentos de segurança do trabalho - Realear treinamento de NR•le na
roqf?'ais
areas olassilica,i, we corn Tice rie eieteeidade. Os trabalhadores com ativeetee,
• 100c7:).-sat1;z3;7;
instalações eltericas deseevoeedes em zone livre e na vizinhança de zone ere',
form‘,i
4::aeirsi a NR10 oe-et.trn ser tnstruides formaImente corn conhecimentos eue p'er;;
';....r!ti'ic.1,De
'aliar seus nosseeeis riscos e addtar as crecaeçoes eablveis.
reinarnentos de segurança do trabalho- ¡Realizar Treinamento de NR
,
trat,acoresi> autorizacias a ntseeir em instalações elétricas,
,ffierYiC? especifico sobre os riscos decorrentes cie emprego da energia eietee,
71F, de prevenção de acidenti: em instaier5es elétricas de acordc corn o e•ele
t(;
Treinamentos de segurança do trabalho - !.•;.anter atualizado o Relatáno do
• Para aval:aceo das comliOes das instalacões eletricas.
Adequação do ambiente de trabalho - reenter atea;izado o Controle oe ti;a•
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iPreditiva Corretiva e Preventive); Estabelecer a partir do inventário de maquinas os prazos e as
predefinições das manutenções. Conforme o que for levantado no inventario. Desenvolvirroxito
contínuo.
- Adequar instalações Eletricas: Eliminar a exposição de
Adequação do ambiente de trabalho'
circuitos e equipamento elétricos corn auxilio de profissional legalmente habilitado. Protege; os circuitos
elétricos contra impactos mecânicos umidade e agentes corrosivos por profissional lepaimente
habilitado,
Agentes Quimicos - • Requisitar aos fornecedores dos produtos quimicos: as Fiches de Segurança
(FISPO') de produtos comidos no PPRA e realizar o reconhecimento e cumprimento das
recomendações contidas nesta.
Agentes Quimicos - * Ficha descritiva dos produtos quimicos(Elaboração de inventerio de moos os
produtos quimicos: Os Produtos Químicos inclusive intermediários e resíduos que ]rapiicani riscos a
,ee ser
segurança e saúde do trabalhador devem ter uma fiche descritiva. Uma cópia da .fict-:) z,:,
manticía nos locais onde o produto e utilizado.
Agentes Quimicos - * Não podem ser liberados os colaboradores que apóss i.i‘m.p.,.vião medics forem
considerados inaptos para a atividade ou que epos o fit test apresentar reprovação do respirador
baseado na resposta sensorial ao agente de ensaio.
Agentes Químicos - * Os usuários de máscaras não podem apresentar peio laciai que interfiram na
sedação ea peça facial.
CONCLUSÕES
Aposentadoria
Especial:

GFiF:

Pericelosidade:

Insalubridade:

Não - Ern conformidade com os levantamentcs ambientais. consultas ao Anexo 1\ cic -,5e:o
3 048;1999 e de acordo corn a NR-15 e seus anexos, as funç'óes não desempenam atividades que
dão direito a concessão de aposentadoria especial.
01 - Existência de agentes nocivos, atualmente neutralizados/atenuados com devido uso de medidas
de proteção - Em conformidade corn os levantamentos ambientais, consultas ao Anexo IV do Decreto
4kiii1999 e de acordo corn a NR-15 e seus anexos, não há atividades que desempenham funções
que dAo direito a concessão de aposentadoria especial.
N.A. - Em conformidade core os levantamentos ambientais transcritos no PPRA (Programa de
Prevenção Lie Riscos Ambientais), e de acordo corn a NR-16 e seus anexos. não ha atividades
desempenham funções ern condições de penculosidade. Portanto nao fazem ¡Ll.F, an ',!Ç;f31-)irriarn(. de
adicionai de Periculosidade.
NeutralizadalAtenuada - 20% - Em conformidade com os levantamentos arrble,. 11, '.ramic.r;tos co
PPRA Programa de Prevençao de Riscos Ambientais), ode acordo Corr os .ar‹;..:s cr NT.: 1 _.:. e,.71.,se
- Corn relaçeo ao Agente Fisica Ruído e de acordo corn o Anexo I, os níveis de ru.;d0 encontrados
esto ASAIXO do ;1mi:a de tolerancia, não fazendo ¡us portanto, ao adicional oe tr5ili,nridade. &Ill lock)
caso a adoção e utilização correta dos EPIs é obrigatória na exposição de leis eieemes - Carr relação
aos Agentes Quimicos: eleirocarbonetos aromáticos e de acordo corn o Anexo XI;1. ,ic:f:coi....se .:;..e a
função faz ¡Lis an adicional de insalubridade em grau medio. ou seja, 20% sobre o &sees) mieseo
Contudo a utilização dos EPIs durante a atividade neutraliza a insalubridade. Assim, baseado nas
orientações legais dadas na NR-15 pela alínea b do item 15.4 e 15.4.1. concluimos que corn a correta
utilização dos EPIs indicados, entendendo-se per isso as evidências objetivas de controle pre pale do
empregador em relação ao seu fornecimento gratuito, reposição periectica conforme onentaçies do
fabricarite. treinamento, guarda higienização e inspeção quanto ao uso. as atividades exercidas nesta
função. NÃO se caracterizam como atividade INSALUBRE, caso contrário, assegura ao trabalheoor
20%(Grau Médio)oe adicional incidente sobre c salário mínimo.

RECONHECIMENTO E ANAUSE DOS RISCOS AMBIENTAS
Setor:

TOS

I

Qtde de
Colaboradores:

CARGOS E FUNÇÕES
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3131-30 I
Assistente Desen.
' Projetos IA
Descrição das
Ativiciades:

Assistente Desen.
Projetos t A

Função:

Quantidade:

laboração e revisão de projetos mecanicos. Elaboração e revisão de projetos de abrigos 2D s:
dimensionais descritivos, alocação de kit atenuação e demais itens pertinentes ao Grupo gerace:
oração e revisãci de cecurrientação relacionados a mecanica do grupo gerador. Calculc7
diagremas de
, dinier]sionarnentos meceri!cos relacianades ao grupo gerador. Elaboração
I „rue° gerador Elaboração de diagramas unifilares.

CBQ I Cargo:

3131-30
Assistente Desen.
P'oictos I B

Assistente Desen.
Projetos I B

Função:

Quantidade.

I
I.

de Orçamentos. Analise e formulação relatórios. Revisão e Desenvvimer:t. e- e
prc..)Jtg-,.AQ
-et de Licitações e montagem de projetos, Desenvolvimento e nierhorta da pmce!isos
gern

Descrição da
Atividades.

C50 I —ergo:

3131-30 l
,
,stc4nte Desen.
e:cs f C

Função: I Assistente Desen.
Projetos

Quantidade:

t

Suporte técnico a: equipe ccmercial. Estruturação de planitnas de CUSTOS de orootecs. OR:amen

Descrição das
Atividades:

técnico junto e fornecedores. Revisão periodica para planilha de vendas. &mole técnico comerciai
licitações.

Tipo Agente:

frabelho sent:::
escritorio

Fontes
Geradoras

EXPOSIÇÕES
I, .
Agente: i N. Posture
I incomoda I
1 inadequana.
I (Trabalho
i sentado
i
Meio da propa- i1 Não Aplice ri
i gdçaolTrajettiria: :

Gravidade do f
Risco; ,1

TipofTempo de
Ex osição:

r

Dados I Descrição: Oco,re principaimente ern ambientes de trabalho onde o rno:;rnr.1 e uese:Ivolvidc. .
!
e o,
ncloalmente sentado como ern atividades de escritórios. Algumas jeestufas. cen••;irlia-ecias I
i :inadequacies.
- •
•
tais como. braços erguidos, cabeça abaixada, tronco inclined°. inansienção de QC,
' c:rige. do corm entre eutras. exigern maiores forces internas para a execuçee: dc dma rarefe.
inadequadas estão relacionadas a bancadas ou assentos mal elaborados, obrigando o trere;illader a
jiosicionarinadequadamente
' s(Possiveis danos a saúde): Podem gerar distúrbios psicológicos e ;sokr :oi., ocre-ocai
.urosCaries il Sauee do traPainador porque procurem alterações no organise":
oprornetendo sua produtividade, sauce e segurança, leis como: LERIDORT. *7
.2 C,'0 fisico. dore,
musculares, hipertensão arterial, alteração do sono. diabetes, doenças nervosas t,aquIcarda doenças
do apareiho digestivo (gastrite e úlcera), tensão, ansiedade, problemas de colune. cio
1 EPt(s) Eficaz(es):N.A.
i
t SPC(s)Eficaz(es):N.A.
I Situaçâo de Controle da AvaliaçSo: Nãc.) controlado
Tipo Agente-

Agente: I Trabalho
I Repetitivo
I .,"a treqjente do

For
Geraelorae:
Dad

I

I

1

Meio de propagaçáofTrajetaria:

Nac picaiel

Gravidade do "
Riser),
Tipo/Tempo de
Exposisào:

lif
..--.)i-as

Descnçao: O l,rabefeci repetitivo depende do tempo necesseric para con-pie:at uma sequéncia r..
.." ou a taifa - ciclo. A tarefa corn repetifividacle e aquela cujo cicio de tempo e igual cei l'nertrA
segundos ou que tem mais de 50% do c;clo de trabalho - repetição sisterridteel de rnokqm,rs.,

Exemplos: Movimentos fortes (come agarrar ou apertar), postures estressantes (desvio lateral
punho. extensão do oescoço), impacto meclinicc de tecidos moles iborcloe do terramentia CI
pressionam a palma da mao), lii,rs,,-,:ão e ocasionalmente, baixas temperatures.
SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LIDA
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Riscos(Possiveis danos à saúde): Podem lever a problemas senos nas areculaoes como
intiamações das mesmas e em casos mais graves a LER. Exemplos: No pescoço refere-se à sindreme
tensional do pescoço e as sindrome cervical: nos ombros cita a síndrome do clestiladeiro torracico, a
tendinite oiciptai. a tendinite do supraesoinhosie a capsulite adesiva e a sindrome acreimio-clavicular e
no coloveio, punho e mãe cite a epicondilite. a tenossinovite de De Ouervain. a síndrome de túnel de
arpo e a compresseo do nervo
EPI(s) Eficaz(es):N.A.
EPC(s) Eficaz(es):N.A
Situação de Controle da Avaliação: Não controlado
MEDIDAS DE CONTROLE
Recomendadas:

Treinamentos de segurança do trabalho - • Realizar Treinamento Adrnissona Ní )1 A capacitação
e treinamento de todos os trabalhadores discutindo os riscos profissionais que possam originaose nos
locals de trabalho os meios para prevenir e limiter tais riscos e as medldas adotaaaS peia empresa
Determiner procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao
trabalho. Colaborer com a empresa na aplicação das Normas Regularrentacioras.
Metas diversas
Adequar as cadeiras de forma ergonõrnica: A cadeira de trabalha precise ser
confortevel o suficiente compativei com a sua estatura e especialistas recomendam que ela soa
giratória a firn de cue voce se esforce menos e sua coluna não sofra com o excesso
rnovimentos.
Treinamentos de segurança do trabalho - Emitir Ordem de Serviços(conforme NR'!): Contendo
reificaçeo dos riscos e demais informações sobre os serviços a serem executados dando ciência
iis empregados sobre segurança e saúde no trabaiho. Apes a confecção inicial as orcens de serviço
levern ser revistas sempre que tiverem alterações no processo ou a implantação de novas funções.
a Portaria N'84.2009 as ordens de serviço podem ser através do comunicados cartacs
reios eletrânicOS.
Adequação do ambiente de trabalho - Elaboração da Anelise Ergonômica
Tr:rc, para
agnestico e adequação.
Individuais • - Adote exercicios de aquecimento I alongamento. De preferêcia cucc cerr
einenios contrenos aos que realize ern seu posto de trabalho.
Individuais • Alternar perforlos de trabalho com perfoeos de descanso
Individuais PoswAonar tudo bem nerto para evitar se desviar a todo o instante
a..
CONCLUSÕES

Aposentadoria
Especial:

GFP

Periculo

Não Em conformioade coin os levantamentos ambientais, consultas ao Anexo lvao Derreio
3.048.1999 e de acordo com a NR-15 e seus anexos, as funções não desempermem atividades
do direito a concessão de aposentadoria especial.
00 - inexistencia de agentes nocivos - Em conformidade com os levantamentos e
:ao Anexo IV do Decreto 3.04611999 ode acordo com a NR-15 e seus anexos. nee h atMaacies quo
desempenharn funções que dão direito a concessão de aposentadoria especal

ado; I N.A. - Ern conformidade corn os levantamentos ambientais transcrilos no PPRA Prona de
reeençao de leiscoS Ambientais). ode acordo com a NR-16 e Seus anexos. n
gtio
nporvham funções em condições de periculosidade. Portanto não fazem ius
oat:in-lento de
Periculosidade.

Insaiubridade.

- Ern conformidade corn os levantamentos ambientais transcritos no PPRA
Prevenção de Riscos Ambientais), e de acordo corn a NR-15 e seus anexos. as fung.ee
esempenharn atividades ere condições insalubres, Portanto não fazem jue ao receteiiiente de
de friSalubriciade.
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6 - ENCERAMENTO
”Jjetivo deste trbalho !o: h>an:ar se ha setores que fazem ¡us ao adicional do percentual de
presente laud° contem
ceterrningr o enselda aposentadoria especial.
H, tie insaiubpciï:le e per!culos.e:.ade. e a metodologia, quando cat-Jive! pa'-e a elirranacao eiou
pecuniangs
geradcre
O
locumento foi realizado nas condições atuais, e deve ser reavaiiado, .-4';ando houver,
oes ou inclusão de outras funções novas, bem como alterações nos espacos fiscos.
mudancas ra
u.;:ifZ. .963
reqs:r
.i:-?ra ester sernore disoonivel aos colaboradores interessados ou seus

A respor,sa;)glidane ierrica do presente documento. confeccionado pelos prof
,
,•
assinados re,stringe-se única e exclusivamente as avaliacOes e recomendações realizada,
:rr,piernentacao.
irICIUSiVP
responsabilidade
sua
empresa.
toda
e
quaisquer
(.rgo ua
!r-,satubcdaie
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ANEXOS PPRA LEA() ENERGIA INDUSTRIA E GERADORES LIDA
ANEXO I* NR 4- SERVIÇOSESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGUfU NÇA E EM
MEDICINA DO TRABALHO
As empresas privadas e públicas, os orgãos públicos da administração direta e indireta e dos
poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do
manterão, obrigatoriamente, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em
Trabalho
Medicim:1 do Trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no
local de trabalho.
O dimensionamento dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em
Medicine do Trabalho vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao numero total de
empi..'gados do estabelecimento, constantes dos Quadros I e II, anexos, observadas as exceções
previstas nesta NR.
DIMENSIONAMENTO DO SESMT PARA ESTA EMPRESA:
QUANTIDADE
PROFISSIONAIS
Técnicos de §E-.gurança do Trabalho
ngenheiro de Sec.urarlça do Trabalho
Enferria .e-n do Trabalho
Enfermeiro do 7rabalho
Medico do Trabalho

ANEXO I NR 5 - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

14
L.

QUADRO I DA NR5
Acima de 10 0001
N de Empregados 0 I 30 511
101 121 141 3011 501 1001 25011 500, para cada grupo I
120
..:inento
abe e.
a
a
a
a a a aia A 300 al a
de 10
e Membros da ,l 19
a l 29
a 50 801100 1201140
50011000 2500 5000 10.000
acres.:entar
1
C1PA
--1
—45
e !
1 1 24
1 2

O número de membros titulares e suplentes da CIPA, considerando a ordem decrescente de
previsto no Quadro I desta NR, ressalvadas as alterações
votos recebidos, observará o dimensior.i
3:1:cni5micos especificas.
disciplinadas em atos normativos de setor:,
A empresa devera promover tenement° para os membros da CIPA, titulares e suplentes.
antes da posse. As empresas que não se eracirem no Quadro I. promoverão anualmente treinamento
para o designado responsável pelo cumprimento do objetivo desta NR.
Deste modo a empresa deve promover a constituição da CIPA, conforme o quadro abaixo:
Grupo: C-14
DIMENSIONAMENTO DA CIPA
;sentantes do E PREGADO
Representantes do EMPREGADOR
Merri-s.ros Suplentes
Membros Efetivos
Lretivos
Me ilbiOS Suplentes
1
1
1

- Segurança e Medicine do Trabalho

ANEXO Ill: REAVALIAÇÃO DO PPRA 2019/2020

"9.2.1 1 Deverá ser efetuada. sempre que necessano e peio
menos uma vez ao ano. Lima analise global cio PPRA para
avaliaçâo do seu desenvolvtmento e realização dos ajustes
necessários e estabelecimento de novas metas e prioridades..

O PPRA sofrerá uma análise global para avaliação do seu desenvolvimento, realização
dos ajustes necessários, revisão do plano de ação e cronogramas. e estabelecimento de novas
metas e prioridades, nas seguintes situações:
A cada período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de implantação dc
a)
Programa
Sempre que ocorrer qualquer alteração no modo de execução de tarefas, no layout
bi
do local de trabalho, na quantidade ou qualidade dos materiais, produtos e insumos utilizados e
nas mãquinas e equipamentos, e qualquer outra modificação que possa impactar na exposição
dos trabalhadores aos riscos ambientais
C)
Sempre que forem implantadas medidas de proteção coletiva ou medidas
administrativas e de organização do trabalho, para o controle da exposição dos trabalhadores a
riscos ambientais.
Atividades propostas do Cronograma de atividades 2019/2020:
PLANO DE AÇÃO - AÇÕES PROPOSTAS

% REALIZADO

Eiaboração do documento básico do PPRA.
META 01. Adequar a sinalização de segurança
META 02. Treinamentos
META 03: Organização dos documentos de segurança do trabalho
META 04: Regularização dos EPI's e EPC's
META 05: Adequações do ambiente de trabalho
Reavaliação do PPRA

100%
100%
70%

60%
100%
80%
100%

Detalhamento das metas 2019/2020:
Elaboração do documento básico do PPRA (100%).
Meta 01 - Adequar a sinalização de Segurança(100%)
•

A meta está concluida, foram mantidas e realizada a manutenção das sinalizações de
emergência e realizada a demarcação de piso dos extintores.

•
Meta 02- Treinamentos(70%)
• O 1reinamento para designado da CIPA e SIPAT for realizado. Foi orientado da sua importância
Mantido nas metas para ser feito o treinamento cia nova gestão.
Treinamento Admissional todos os colaboradores recebem orientação antes de iniciar as
atividades Mantido nas metas para dar continuidade as orientações dos novos colaboradores.
• Ergonomic Geral aplicada ao trabalho não foi realizado. Foi orientado da sua importância Mantido
nas raera.s para ser feito o treinamento
• Ostia( ,:a dos trabalhadores pare o transporte regular de cargas não laves todos os colaboradores
receb ,,i) orientação antes de iniciar as atividades. Mantido nas metas para dar continuidade as
orientições dos novos colaboradores
• Treinamento NR 6 - Equipamentos de Proteção individual - realizado junto com o treinamento
admissionai Mantido nas metas para dar continuidade as orientações dos novos colaboradores
•

Segmed

Segurança e Medicina do Trabaino

• NR 10 - Trabalhos gerais em eletricidade foi realizado. Foi orientado da sua importância Mantido
nas metas para ser refeito o treinamento sempre que necessário.
0 treinamento e informações sobre combate a incêndio aos trabalhadores foi realizado. For
orientado sobre sua importância Mantido nas metas.
• NR 11 Transporte, Movimentaçao, Armazenagem e Manuseio de Materiais e NR 12- Máquinas e
Equipamentos. Não foram realizados e serão mantidos no cronograma.
Meta 03- Organização Dos documentos de Segurança do trabalho(60%)
• PPRA (Plano de Prevenção de Riscos Ambientais). LTCAT (Laudo Técnico das Condições de
Ambiente de Trabalho). PCMSO (Programa de Controle Medico de Saúde Ocupacional) e
Relatório anual do PCMSO, foram emitidos pela empresa SEGMED segurança e medicina do
Trabalho. Mantido nas metas para serem refeitos a cada ano.
• Registro de desenvolvimento não foi elaborado sera mantido no cronograma
• Segundo informações fornecidas pela empresa. Os exames periódicos são realizados conforme
cronograma de vencimento. Mantida nas metas 2020/2021
• Segundo informações fornecidas pela empresa: não são elaborados o PPP. Mantida nas metas
2020/2021
• Segundo informações da empresa são emitidas Ordem de Serviços. A empresa foi orientada para
continuar a emitir em toda admissão. Portanto, mantida nas metas 2020/2021.
Relatório de Instalações Elétricas - NR10 - não realizado e sera mantido no cronograma para ser
elaborado.
• O controle dos extintores e hidrantes é realizado por setor competente Foi orientado sobre a sua
importância e sera mantida nas metas deste ano.
• Protocolo de segurança de terceirizados - não foi elaborado e sera mantido para ser elaborado.
• Elaboração de laudo ergonômica - não foi realizado e sera mantido no cronograma atual.
Inventario de Produtos Quimicos não realizado e sera mantido no cronograma atual.
• CIPA Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) e Mapa de Riscos Ambientais Meta
realizada sera mantido para ser realizado na próxima gestão.
• Inventario de máquinas não foi realizado e sera mantido no cronograma atual.
• Controle de Manutenção de Máquinas e Controle de Manutenção de Máquinas (Preditiva,
Corretiva e Preventiva) foram elaborados e serão mantidos para serem atualizados sempre que
necessário
O Controle de entrega de EPI esta sendo realizado através de preenchimento do termo de entrega
do EPI. Mantida nas metas 2020/2021.
Meta 04- Regularização EPIs e EPCs(100%)
• A Substituição de EPIs e verificação validade de CA é feita sempre que necessária. Mantida nas
metas 2020/2021.
• Utilização Dos EPIS fornecidos. comprovado através do termo de entrega de EPI. Mantida nas
metas 2020/2021.
META 5: Adequações do ambiente de trabalho(80%)
• Manter o meto de exaustão de fumaça no teste de motor meta concluida e sera mantida no
cronograma 2020/2021
• Realizar o enclausuramento do testa de motor para minimizar o impacto do ruido para os demais
setores. Meta não realizada e sera mantida no cronograma atual.
Adotar medidas de controle do local de trabalho meta concluida e sera mantida no cronograma
2020/2021.
• Proteção de máquinas e equipamentos meta concluida e sera mantida no cronograma 2020/2021.
• Manter a disposição das máquinas e equipamentos meta concluida e sera mantida no cronograma
2020/2021
Reavaliação do PPRA (l00%).
Conclusão: Das atividades propostas no cronograma de 2019/2020 foram realizadas 87%.
As recomendações existentes no cronograma devem ser verificadas durante a realização do PPRA e
indicam um possivel caminho a ser traçado. não excluindo a possibilidade da existência de outras que
não foram mencionada.
med - Segurança e Medicina do Trabalhe

regulavel Mesas muito
Num posto convencional de trabalho. dificilmente a altura da mesa é
anormal da curva lombar).
baixas causam inclinação no tronco e cifose lombar (trata-se de um aumento
mesa muito alta
aumentando a carga sobre o dorso (ou costas) e o pescoço, aumentando dores Já a
do ombro e pescoço
causa elevação dos ombros e uma portura forçada do pescoço, provocando fadiga
k CHAFFIN 2001 apud ICA. 2005)

No

incdmoda.
Lembrando que qualquer posição do corpo mantiaa por muito tempo acaba se tornando
excessivos
entanto algumas posturas tornam-se rapidamente desconfortaveis, pois exigem esforços

por longos periodos
de determinados músculos. A cabeça inclinada para os lados, baixo ou para cima
são exemplos que geram desconfortos frequentes antra os usuártos de computador
da
Abaixo algumas orientações para a atividade de Costureiras, de acordo ao laudo
FUNDACENTRO:
a)

Altura ajustável a estatura do trabaihador e

natureza da função exercida, de modo aue

alta possa
uma pessoa baixa possa sentar-se Confortavelmente. e por meio de dispositivos. uma pessoa
regulá-los de modo a também ela sentir-se confortavelmente instalada ao sentar-se A cadeira deve
possuir regulagem de altura do assento devendo essa reguiagem ser a gas
Característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento. O assento deve
b)
ser de espuma injetada de poliuretano(minimo 50 kg/m3). As estruturas do assento e do encosto deverão
ser em madeira compensada moldada anatomicamente. para promoverem uma boa circulação
sanguinea, bem como para promover o apoio adequado á coluna lombar. O encosto devera possuir as
seguintes características minim as
• Raio de curvatura minimo de 400 mm
• Profundidade do apoio lombar de 13 a 25 m
• O encosto devera possuir uma blindagem de proteção. na parte posterior, em polipropileno:
• A profundidade antra o fim das coxas e a parte frontal da cadeira deverá ter 40 cm de
comprimento e 40 cm de largura, a fim de não causar desconforto provocado pela pressão

a)

do assento sobre o fim da coxa. ou trombose por bloqueios á circulação sanguínea
Assento e encosto - O assento deve possuir em sua borda frontal um arredondamento O

assento deve ser de espuma injetada de poliuretano (mínimo 50 kg/m3) com a finalidade de evitar
desconforto e anestesia da pale das nádegas e coxas: O encosto deve ser com forma levemente
adaptada ao corpo para proteção da região tombar, sua inclinação deve variar somente de 3 a 5 graus
para permitir a sustentação do tronco. O encosto deve proteger a região lombar a abertura antra o
assento e encosto da cadeira (superfície dc assento x parte inferior do encosto) não deve ultrapassar 15
cm. O encosto deve ser de espuma injetada de poliuretano (minima 50 kg/m3)e seu comprimento não
deve superar 33 cm. 0 encosto deverá possuir uma blindagem de proteção. na parte posterior em
poliprooileno: O revestimento tanto do assento como do encosto devem ser em tecido 100% poliéster
com gramatura minima de 300g/m2:

Segmed - Segurança e Medicina do Trabalho

d)

A base da cadeira deve ser fixa, com 5(cinco)sapatas(pentagonal). para total estabilidade

do sistema. chapas de aço ABNT 1010/1020.Para garantir a durabilidade do sistema as bases deverão
apresentar resistência, conforme abaixo descrito.
• Resistência minima à tração da base. 38 kgf/mm2
• Alongamento máximo admitido na ruptura. 22%
• Modulo de elasticidade minima de 17.000 kgf/mm2. para evitar a deformação da base e
suas conseqüentes implicações e prejuízos ao bom funcionamento do produto.
As pas (pés) da base. em ago. deverão receber um perfil de proteção de polipropileno.
• O tubo central da cadeira deve ter mola amortecedora de espessura e arame minim° de 6
mm para evitar impactos ao sentar brusco. apresentando amortecimento inclusive na
regulagem minima
• Deve ser o tubo selado de ar comprimido, para regulagem de altura ern n posições.
permitindo a adequação da altura da cadeira. O acionamento da reguiagem de altura
deverá ser atraves de um simples toque na alavanca, disposta sob o assento.
• Deve o tubo ter blindagem dupla telescopia de polipropileno. A Blindagem evita o acumulo
de pó nos mecanismos do tubo central
e)

As dimensões da cadeira devem obedecer a Norma da ABNT de N.° 13.962.
A cadeira não deve possuir braços:
A cadeira deve ser giratória permitindo movimentos de lateralidade

h)

Cadeira para as bancadas de produção. cadeira tipo caixa. deverão ser utilizadas em todas

bancadas de trabalho altas e devem possuir dimensões que obedecem a Norma da ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas) de N.° 13.962 e possuir um aro apoia - pés regulavel.
I)

A cadeira para bancada alta deve atender as especificações descritas aos itens

a b.c.d e to e h. Alem das seguintes dimensões:
• A altura da superficie do assento (intervalo de regulagem) deve ser valor minimo de 670
mm e valor máximo de 720 mm:
• A altura do assento ao apoia -pés deve ser valor minimo 420 mm e valor máximo 500 mm.
• Raio do aro apoia-pés deve ser de 230 mm.
• A cadeira fornecida para os (as) trabalhadores (as) que trabalhem ern bancadas (mesas}
e para costureiras devem ter altura de superfície do assento (intervalo de regulagem) de
valor minimo de 420 mm e valor máximo de 500 mm
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Para metros Recomendados para o Teclado e mouse:
Dar preferência a teclados claros com caracteres pretos (polaridade positive), reduzindo o
contraste de cores dos objetos em relação com a cor da mesa.
v" Inserir apoio de punho em frente ao teclado.
0 ideal é quando o teclado fica em posição negativa (sem as pés levantados) reduzindo
a flexão do punho.
O antebraço. punho e mad devem estar em posição neutra (linear), sem abduções do
punho,
O apoio da mão sobre o mouse deve ser palmar. evitando o apoio com os dedos:
Deve-se dar preferencia a utilização do teclado, eliminando a freqUência de uso e a
permanência da mão sobre o mouse. através das teclas de atalho;

Parâmetros Recomendados para o uso de Head-set:
A utilização do head-set é de fundamental importância, eliminando as flexões laterals ao
pescoço/cervical,
Apesar do som do head-set não promover perda neurossensorial. recomenda-se a
alternância entre ouvido/orelha a cada 1 hora, par questões de conforto, se possível
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ERGONOMIA: BOAS PRATICAS PARA MANTER UMA BOA POSTURA NO TRABALHO
A produtividade de um funcionário está diretamente ligada ao seu bem-estar e a sua qualidade
de vida Afinal, um profissional que sente desconforto na coluna dorsal ou dores ao realizar suas
tarefas, não produzira de forma adequada e, ainda, colocara em risco sua saúde. Nesse sentido,
manter uma boa postura no trabalho 6 fundamental.
A ergonomia nas empresas tem o objetivo de promover a interação do funcionário com seu
ambiente laborai Com ela. é possivel proporcionar beneficios diversos aos colaboradores e,
consequentemente. á organização.
Para que você entenda melhor sobre o assunto, reunimos neste post as principais informações
sobre as boas práticas para manter uma boa postura dentro do ambiente de trabalho Acompanhe!
Conheça a importância de manter a postura no trabalho adequada
A jornada de trabalho de muitos profissionais costuma ser longa, afinal, muitas dessas pessoas
passam a maior parte do dia nos locais de trabalho. principalmente em posições repetitivas. No entanto
ficar horas na mesma posição pode ser apenas o começo de uma lesão na coluna e nas articulações.
gerando dores crônicas, doenças da coluna e problemas de saúde ainda mais graves.
Cabe frisar que a ergonomia nas empresas, quando aplicada de forma correta. gera benefícios
que vão além da qualidade de vida e do bem-estar do funcionário De forma geral: a empresa também 6
beneficiada, pois passa a contar com colaboradores motivados, dispostos e saudáveis, pontos que
fazem corn que a qualidade da entrega também aumente.
Ademais, o número de colaboradores afastados por doença também diminui. Logo. todos saem
ganhando.
Veja como potencializar a postura no trabalho
Não importa se você trabalha por horas em pé ou, então. passa muito tempo sentado em frente
ao computador. a boa postura corporal precisa ser inserida no dia a dia de todo e qualquer profissional
Para isso. algumas ações práticas podem ser inseridas no dia a dia. Além disso ter no ambiente
de trabalho equipamentos e produtos ergonômicos também é essencial para garantir boas condições e
segurança para a saúde e bem-estar
Veja as dicas que reunimos:
Utilize mobiliário adequado
A Norma Reguiamentadora Número 17(NR-17) recomenda as adaptações necessárias ao
mobiliário e as estações de trabalho para que o funcionário mantenha uma postura adequada e não
sinta dores na coluna dorsal,
Entre os produtos e os equipamentos indispensáveis, estão: adaptador de altura para monitor:
suporte para notebook. apoio para os p6s, suporte para antebraços tapete ergonômico antifadiga. uma
mesa confortável e uma cadeira com regulagens
Mantenha uma postura ereta na cadeira
Para toda pessoa que trabalha sentada, é importante posicionar-se corretamente na cadeira.
Quando isso acontece a pressão sobre os discos intervertebrais é uniforme e não sobrecarrega
musculos e ligamentos Ao sentar-se, faça os seguintes movimentos:
Olhe para o centro da tela do computador:
Mantenha o pescoço reto e os ombros relaxados:
Mãos, punhos e antebraços devem ficar em linha reta em relação ao teclado:
Encoste a lombar na cadeira completamente e deixe a coluna reta com os ombros levemente
para trás:
Não cruze as pernas. O ideal e mante-las afastadas. com os pés totalmente apoiados no chão.
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conforto. A empresa que investe em ergonomia, por sua vez, também nota melhora significativa na
motivacâo e na entrega das tarefas diárias dos'colaboradores.
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ANEXO V: ORIENTAÇÕES PRINCIPAIS SOBRE LER/DORT
As Lesões por esforços repetitivos/distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho
LER/DORT. são lesões musculares e/ou tendões de fascias e/ou nervos dos membros superiores. cintura
esCapular e pescoço. principalmente, ocasionadas pela utilização blomecanicamente incorreta dessas
estruturas, acompanhada ou não por alterações objetivas, e que resultam em dor. fadiga. queda de
desempenno no trabalho. incapacidade temporária, e, conforme o caso pode evoluir para uma sindrome
dolorosa cronica. nesta fase agravada por todos os fatores psiquicos. no trabalho ou fora dele. capazes
de reduzir o limiar de sensibilidade dolorosa do individuo
As LER como o próprio nome diz. são lesões nos músculos e articulações causadas por uma
ma postura durante o trabalho ou por realizar movimentos repetitivos durante um longo penado de tempo.
sem intervalo
Outra definição para as Lesões por Esforço Repetitivo que vem sendo bastante utilizada
DORI — Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho O termo DORT foi adotado p&p INSS
em 1998 e é mais preciso para se referir a esse tipo de doença ocupacional. já que abrange um número
maior de casos, não so os que ja se transformaram em lesão por apresentarem um estagio avançado.
DORT e LER não são sinônimos. Os DORT referem-se a qualquer dstúrbio ocasionado pelo
trabalho, são mais brandos que as LER e, se diagnosticados na fase inicial, possuem grandes chances
de serem curados. Caso não sejam tratados. os DORT podem evoluir para uma LER, que já é mais difícil
de ser tratada devido á sua severidade
As Lesões por Esforço Repetitivo costumam atingir os profissionais das mais diversas treas.
Com relação ao sexo as mulheres costumam sofrer mais com as doenças ocupacionais Uma das
possivels causas sena o fato das mulheres apresentarem uma menor densidade e tamanho dos ossos e
uma musculatura mais frágil, além de utilizarem anticoncepcionais e realizarem tarefas domesticas apôs
o trabalho
De inicio, aparece um problema não muito grave, apenas uma dor constante no pescoço nas
mãos e costas. Com o passar do tempo, a dor começa a incomodar, chegando a impedir o profissional
de exercer seu trabalho. E e somente nesse momento que e procurada ajuda: quando já há urn estagio
avançado
Lesões por Esforços Repetitivos LER/DORT
De acordo com especificações do Ministério da Saúde. as LER/DORT são afecções
decorrentes das relações e da organização do trabalho existentes no moderno mundo do trabalho. no
qual as atividades são realizadas com movimentos repetitivos com posturas inadequadas, trabalho
muscular estatico, monotonia e sobrecarga mental, associados á ausência de controle sobre a execução
de tarefas. ritmo intenso de trabalho. pressão por produção. relações conflituosas com as chefias e
estimuio à competitividade exacerbada( BRASIL. 2001).
Os primeiros sintomas causados pela LER/DORT são sensação de peso. dormência. perca
de sensibiiidade: formigamento. car ao realizar algum movimento especifico, perda de força e inchaço
locai
As doenças ocupacionais podem ser tratadas e tem cura em muitos casos. O método e tempo
tratamento
de
estão intimamente relacionados com o grau da doença quando diagnosticada e dependem
da resposta de cada um ao tratamento.
O primeiro passo para o tratamento das lesões por esforço repetitivo e dos distúrbios
osteornusculares é agir justamente na causa do problema E preciso encontrar soluções ergon6micas
para c local de serviço como cadeira mais confortável, que não obrigue o profissional a trabalhar com
uma postura incorreta
Depots. é necessário tratar a lesão e fazer com que o músculo ou articulação em questão
voitem ao funcionamento normal ou ao mais proximo dele.
Existem quatro métodos de tratamento e. quanto antes o problema for diagnosticado e
tratado. melhores serão os resultados e as chances de cura.
- Medicas gerais - são recomendados repouso e dieta; além de alguns exercidos com as
articulações afetadas
Medidas terapêuticas. utilização de analgésicos e relaxantes musculares para aliviar a dor
e diminuir o processo inflamatório.
Medidas ortopédicas: exercicios e fisioterapia que visam á correção de postura e outras
anormalidades que venham a ocorrer:
Medidas cirúrgicas a cirurgia so é indicada em ultimo caso, quando não ha outra medida
para se diminuir a dor e restituir a capacidade funcional do músculo ou articulação em questão
Segmed — Segurança e Medicina do Trabalho
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Atividade Principal: FABRICA AO DE GERADORES DE CORRENTE CONTINUA
Os

GRAU DE RISCO: 3
COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
Faixa Etária
ANOS

Masculino
o

+18 e -45 ANOS

34

+45 ANOS

1

F,.incionarios por sexo

35

funclonarios

45

RESPONSAVEL(!S) DA EMPRESA:
1. MAR:A GC.;7' TE NADA
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-N,\r.)A

2 - INTRODUÇÃO E CONSIDERAÇÕES GERAIS
—aarama de Controle Medico de Saúde Ocupacional) ou NR-7 é um fr?..)?-3m,'
todos os, aroaeoaalentos e Candulaa a serem adotadas aeio empregador err funçac aos r scaF
trabalhadores se encontram expostos no ambiente de trabaino. Seu obietivo é preaiwar caaaciar
aloilitaaa aontiolar aossiaeis DANOS POTENCIAIS A SALDE dos colaboradores. Atras
;.•
limitacaasdeaaaa calaborador e os pontos a serem raahoraaos. Avaliar também, os riscaa, art:afar..
os. mesraras 6:asura 5ahmeados. Planear ações PrevE•!' t .:as em saude principalmente em aartea (aa
craicas: e estabalacca correlações estatisticas ciara •aaaair com facilidade o trabalho.

(''!;;;L: fic:a

aaaa

0 PCMSC.)a um programa de assistência mécaca elaborado 7..ior médico do trabalaa irraaaa„
em beneficio (10•C iunaiortarios prevenindo Os danos causados a sua saúde por conaicara; rie ra:
()GiV055 9XiStEr.U.). no ambiente.
A Saacc !.;:aaiaacional tear Dor objetiaa a:aaanental a presaava0o do bem estar ;Mean:lac a
dos trabalhadoras Para tal: devem atuar maracas ergenheiros e teanicos de segurança en
000ntnicgia. iuu contribuindo para higiclez Oa aaaalhader.
praseaaa programa tern por finalidade aterder as determinaabes legais ema:iadas do al ia
através da NR•7 ia portaria 3214 de 08/06/78. alterada em 2911294 pela portaria n° 24. publicaaa
União em 30 12:44 estando em vigor a partir ceentac.
0 esaopo oeste documento é procaaraar. ¡.aara um periodo de 12 mesas. ação da erra:
aos princiraas
laiediciria Preventiva para lodos os seus funcionanos, assim come os risaca
estabeleaaaaz .ar programaaâo dos atos medicos cue culaanarão com o relatório anual que
do exeraaia rasaora de elemerros para o aao seguinte
;:a2MSO dispõe ao ferramentas awe ajudam a empresa a controlar os risaca
trabalhacor. Akrn o auxiliar na aiipacao fisioa e mental dos trabalhadores. contribuindo
ao trataanaaar a no seu melhor 3:,
ej,monk)em fançlo de suas aptidões. norrnatiza e pacaan..,
anntrola alealaa e preven00, marlaaaia a:'na culture prevencionista adequada à responsabaaa ea.a.aa
••
baseada prircipiamerte fan aaaes aducaavas e de convencimento. E assim reduzir os maiaes
ac:da.azaa
trabalho. doenças profaasaaaas e do irataaho s curriprir a egislação trabalnista e civil no aaa
relare ,.;aa:a.:
t'abaltaaaar

GERADCRES

imamento dos processos e atividades da Empresa LEÃO ENERUA NOLP.tTRIA DE
exiganclas e dos hiscas das atividades: do acompanhamento
sagerimos !nstalação das medidas sugeridasno PPRA nos p-aros

7xaraear aNaaaaa rIcupacionais sac pancip8i3orma de monitoramento individual
-apa•to ara
f..orro qualcuar process° terapêutico instituído. ineficazes para a raalhaaa
sa...icaa :7:
•also is r;i4;.saç de agrava a saúde advenham eas condições de traDa:rtrahalt

Sendo veriticaaa. através ce avalaaaão cliruica ao trabalhador e.01) dos exames .aalsta,•‘aa
NR-7 apenas comosaaia em;essiva ao risco mesmo sarr qualquer tartomalologia ou sinal
si,r a a: acia C34.: :
líabaitio ou do risao, ata cue esteia normatizado o indicador taaiagae
aaaalac rrlji sido adctados.

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andara 1 a4, Centro. t andrina - PR
Teleforte. (43 323'
E-mal segmea.salt@gmaacoir

aaa-s

3 - DESENVOLVIMENTO DO PCMSO
oxame xied;co realized:), o medico exarninador emitira o Atestaco
.irna ficara arquivada na instituição, uma sere obrigatoriamente entregue ao traball-oo...of
trés
1:o aouno. O ASO usado pelo serviço de saúde da instluição á urn documento oJo
inLirma0es descriminados no item 7,4.4.3 da NR-07.
Corn bai,e na anaiise de rscos e na avaliação medica cio ambiente de trabalho. roco;
r
DrSveio acompalhamento com a periodicidade sugerida, para que Os

<3miorou

O

i.r.ocr.-taote ficar previsto que qualquer exame complementar, que faça aerie oesteo• •
• .•o•Aie.:!ra.00s oelo
examinador a qualquer tempo. se este achar necessário, face a sintorras.
reiacic;iiado.s au aeserndenho da atividade profissional. que possam necessitar a
;,aiarecirrierad

aines sac

eme

3.1Exame Acimissional

uc

exarne
aomissional deve ser realizado obrigatoriamente antes que
cai;rriresa. A realização de exames complementares sere definida oeios
que sera c:esenvotooa pelo trabalhador.

„ao

suas
.. ,•ecoes

otr-r:vb da avaliaoão rnediza inicial dc candidato e a comprovação da atieuuaçac; fis;(.a deste a
e se não existem alterações em sua saude que o impeçam de ;;ei•
la;
Oentificação de alterações. sera avaliado por especialista na area er:.;:t;,-:
realmente alterações, jaw imh& em rest oes....eatividede
.
que se destina o que deverá ser consignado por escrito no ASO — Atestado oc•

3.2. Exame Periooico
am medico oeriodicc deve constar de uma avaliação clinica, abrangendo
••
oei.ucio t;. eai
destes exames devera ser de acordo corn a tunçao e a exposição aos
está exposto. oodert ser anual. bienal ou intervalos menores a criterio do medico encarregaoo.
:oos mooe.s Periodicos são realizados respeitando-se a periodiciciade especii
seya.
pare t000s os colaboradores ou em intervalos menores conforme enteric) do
Corder. Os exames complementares sac, obrigatoriamente. disponibilizados pelo empe;.
t;;,,xame,.•, iabdratonais de natureza ocupaciooais necessários pare o monitoramento da
s
4,,iern dessas. outras proves podem ser solicitadas. a critério moco, para prevenir situações cap..
a saúde dos servidores.

roc,.
i'

ou.oa•

3,3. exame de Mudança de Função
-Dew, sr'f
obegaroripmente antes da data cia mudança. sempre que ocorrer
alteração de
d:iviqade. peat° de trabaUno am ne setor, que implique na exposição do trabalhador a risco (s)diferente is a que estava
f., KhostE:). ;irtes
fvludança cie FurvAo deve constar de uma avaliação clínIca. abrangendo arerr-r,
,axames complementares sera definida pelos riscos presentes na nova ate•Tio n.ioocao
oesenvoivida, tendo como orientac;a0 zs funções listadas no exame Admissional.

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LIDA
Rua Anoire, 154, Centro: Londrina - PR
'Telefone:(43)3323-7772 E-mail: segmed.smt@gmaii.com

ser

3.4. Exame de Retorno ao Trabalho
Deve se( reai:::ario obrigateromente no primeiro dia de retorno ao trabalho, em tode
:. nor a 30 rtrinta) dias. motivado por doença
supe,
,
ausentacie per u:r oenedo igual
riarto.
ocupacional
O exame de retorno ao trabalho deve copslar ,ie urra avalaçáo ciinica, abrangenclo
•7.!n
complementares sere definida oelos riscos presentes na atividade
:
realizados e pelos dados
Exame Demissional
McOs Dernissonais são realizados nas ocasiões de demissao. Cast seja

para

(it 'ar o estado e saúde deste colaboracur •

ILdico Demissional se4-6 ob.:•itonarnente realiza,:l.r) ate a data de homoloqaçA:
tenha sino realizado a mais de:
Grau ce
emprea p

de

ex;r

2

Gr%.-1 ,..1

fr) exame elernissiona deve constar
orpa avaliacito
abrangenco anwnneso
sere defirida pelos riscos presentes na ativiciadelfuncao
avaliação
Jades
cos exames complementares rez

•

4 - ATIVIDADES PRIMARIAS EM SAÚDE OCUPACIONA
4 1 Reconhecimento dos Riscos Ambientais
Este é o passo ncPi a ser desenvoi.iiao v;sanOct à prevenção de acidentes
ocuoacio•la;s. Neste ponto do programa ex:we ?ilsa ar-riclAa0o corn as den-tAis normas
re a qual este item tornou embasamento.

•

4.2 imunizaci...'ios
nroçr;FlinaF.e munizagões são dividtdos em dt,as etapas. jam representada
- ;)elas autoridades sanitárias.

:.'!( • :nve!,7,.

pa consist& na vacinacác Anti Gripal, cue reduz considerave.imenie
,:rlaçâo. ,xiL..par;tonai. poce ser aplicada nos funcionarios, apes onentaQzkot•al.!
ernpra.

4.3 Programa de Promoção da Saúde do Trabalhador

•-•,sor,4ur;'¡:" ;.:i r;(0!e:;.ão dos tfabalhadores contra todo o risco que prejudique as..ia
tranaino ou das concliçães em que este se efetue.
a adaptação lisiea e mental dos trabalhadores, sm particular pela sua adf,,i7i

ref.:;i4

SEGIVIED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Ancir., 134. Centro Loririrna - PR
(43) 332Y-7772
segmed.smq,gmail.com

a!iZ9

;:k

fonção transmitir aos funclonanos crientaçõeS gerais sobre riscos de acidE.:..,!
Este ;.Cr
orolissiooais likk) profissionais. uso CC equipamentos e outros.
4.4 Consiaeraçoes de primeiros socorros
essanc para prestação de primeiros socorros:Gaze, algodao. s,pro

aaduras.

deve ser equipado corn material necesseno à prestação
atividade desenvolVida. devendo ser mantido sob a

Sc:.;;F.racie!isticas da

(.1-37)3CO.a03 0%'1';.!

firn

(S) 14!1;y0 2f i1 Decreto 20.931 de 11/01132 deixa Piero que é crime prescreve:.
!,¡:)ons; r)11de, tec.mca cara isso. O cddigo penal também aponta regulamentos sobre o assui.L.
4.5 Acidente de Trabalho
,:i.:!ceote de trabalho. com ou sem agravo, afastando ou i%Ao
ocorrência ou agravamento de doenças ocupac;onao
ou chefe de setoo emitir a Comunicação de Ac:;der.7,.
objetivo primordial de vigilância epidemiolOgica, Para ‹i
•_k-ii.;,cstioados. nos ambientes de trabalho.

%

Lrr .tir CAT sempre que houver aciderite de trabalho ou doenç):::13
E!' raso de suspeita de doença ocupacional. devera o empiegajor
30 NSS.
-noresa proacupada (7orn iquaiicane de vida dos funcionários este certa de que par.:
.;c.4.1.•:ente rreu;cas de prevenção e de segurança. E precise ter ii)a
pcit..$4.-nticaceA
ocuoac•4cnais. C estimulo por parte da empresa é parte ea¡
,
.
:Je

.leinerar

4.6 Penaiidades
;;Lie nao cumprirem as exigências das NR's e implantação dos seus programas esterfic su3el!as
ponaldados puc varam de multas a intern*/ do estabelecimento. As multas são calculadas c•rn fence° zip nt:,mero
ernpo..:gaos ex,slerres na empresa e do indice de infração (de 1 a 4), que por sua vez e enoon7aoo
a,
-ordc corn
o ii3m.s.,:om-,.n da norma regulamentadora que foi descumprido. tudo conforme prevê o anexo
\+? 28 que trata
frif...3nc.,.h.: das penalidades.

5- PROGRAMAS DE ATENÇÃO A SAÚDE
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:a e>.iste.ntes.

convoie

rcvas medicas de commie necessaries
oe Er, -nese,,i.:•.; conforme preposto no Cronograma ie
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Mecha

Ama

'rat) 4

t-yrinartente
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1 mesieslt.:oniorme proposto no Cronograma de Piareon
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Deverão se- mantidas as rneV.tas de coritrole la existentes.
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6 - RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS DO AMBIENTE
DE TRABALHO
RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

CARGOS E FUNÇÕES
CEO l Cargo:

3541-35 Técnico I
! Comardal PL A

Descriceo das
Atividades;

Função:

Técn!co
• Comercial PL A
i

Quant0daw.

e coirpra de motores MWM. Compras e controle de estoque de
Atena.memo direto aos clientes Negociações e emissão as propostas
representaittes. Analise de impostos nos fechamentos mensais. Relatórios decti% • ,•

.r..res e

EXPOSIÇÕES
Two Ag

Agente:

óstwa
,nçornoo .
-tectuacia

Gray icia de
Risc-

r a Oa
e —.ado)

Fontes
Geradoras!
Dodos

Mel() de propaj gação(Traietoria:

TipofTempo de,
Exposigac

escrigao: ()code principalmente em ambientes de trabalho onde
0-;en!ado, como ern ativCades de escritórios. Algunia,
.aderniadas tais como. braços erouidos, c&beça abaixada, tronco
c:stras exigem malores forges internas para a execi..
danpabas i asseritos ma: e,laDoradoti
.7 :t.:p-,.0 .;,..:larner,te.
Riscos(Possiveis danos A sonde): Podern gerar disturbids psicolOg0co.;
senos dano a 0asicie •:lo tra:Alhador porque produzem alterações no orga-,.isr0,0:
zomprometendo so .oroduftvidade.. saUtle e seqGrariça tais come- LER.'DORT
nusculares, hipertensao aderia!, alteração do s,
diabetes. doenças ros
apareiho digestivo kgastrite e Uiceraj,
t:insiedade problemas de
Situação de Controle da Avaliação: Não controiado

Tipo Aqente. :

Agente:

Fontes
frequente do
Geradoras: "
f.ximputador
Dodos

Ap cavei

Meic de propagação/Trajetória:

Trabaiho
Repebtivo
Não Apicavel

piesos

=7•;

Gravidadc
Rso
TipotTernc,o

Descrição: O trabalho rev.- tt:vo cepende ao tempo neoessaro pare :;o;.-1:.•:.::-.3frencia de
eie.nenzcs0 ou El tarefa - cicio A tarefa com repetitiv;datle é &meta cujo cicio
. elenor
quo 30 segundos Ou que ter mais 00 50
c c,cio de trabalho - repetiçáo
ntOS.
Excurolos. Movimentos faiti.:i (cono agarra" ou apertar). posturas astressar- t:.
1..t.et-al do
L4001-0o. extensão do pescoço). impact° rhecanico de tecidos moles (bordos de ferramentas que
vairna da mew. vibração e ocasionalmente. baixas temperaturas.
kiscos(Rossiveis danos a sonde): Podem lever a problemas sérios nas
corno
oas mesmas e en casos mais graves a LER. Exentiplos: No pesecy...• .
:;frldrorne
Jo pescoço e A s-ndrome ce,v;cal, nos ombros cite a síndrome
.7.eir. co a
ietii! tendinite dc supraespmooso. a zapsulite adesiva e a sind:.-f0;•
oic...- )6hho e mão
a oPicondilite, a tenossinovite de De 0.tieir.
iE.?i CO
•'
a c.D:r.pressião do nerve ulnar.
Situastao de Controle da Avalia0o: Não controlaõc
EXAMES RECOMENDADOS
GMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andirá. 154. Centro, Londrina - PR
rcietirie:(43) 3323-7772 E-rnad. Segmed.srrit4gMaii corn

Após
Adm.

Exarne

Periódico

rFl; rn
Mudança
,tie Funcb.

12 meses

C.10ER(7) P.ICARLLI)

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
37"Elf,.;CA TZCNICA EXTERN()

()toe
Colaboradores

CARGOS E FUNÇÕES
CBOjCar

Descriçao
Atividades•

Co

3131-05
. •ecnico

Função:

Eletrotecnico JR

Quantidade

a•ea de produção de gerado-,.H.
vet atividades
dos processos ooeractolats dasenvolvIdos peios
.
para a formação oe novos equipamentos e realizai ativIdacieh
..i_..opiamento entre o mo:or e d aittArnador. tem como fazer o feonamer—
F,taiação de disjuntores de proteção. conexão de natos de força.
IS dos equipamentos. montagem de quadros o cornando de!Fer.vn
)g-arnas elétricos. Reaiizar a entrega ':ecnica dc equipamento jito
Jaiidade do °rapine cornerczato
.,anharTionto

31S,•

Função:

Eletrdteoc,o PL

Ouaritidad

,.édaico Pt
DesLriçao das '...,esenvover airvida...fes
area de Produção .1e .gerado-‘2..
Auvidades:1. acompannarrento
rzoc-.s8os operacionais desenvolvidos pelos a!
aplicações oara fcTinaçao =- e novas equiparnentos e reat,zar at;v;uade3
o fechamemi)
acoplarnento
i.ncr.or
ernader.
instalação uc
força. instalopao
eso:t'cr).conexão
finals dos equiparnentos f-,-.7.'iagern de quadros :it? domando. cosa
•.
diagramas elétricos. manutenção preventiva e corretive em grupos geractorei,.
IeCriC3o edui0amento junto ao cliente visando aja?arliia cc qualidade
or.1;.._c
EXPOSIÇÕES
o Agente. .
Fontes
Geratiorazz!

Dattos

Agente: iF Ruido continuo
I ou intermitente
Meic de propagaçãorrrajetéria:

Ar - Sonora

Descrição: .art)binie e.o.J
Riscus(Possiveis danos à saudei: O iu:co

Gravidade
Risco
Tipo/Tempo de
Exposição:

s-npresas cont,,,atanteF.
inlareiho

Sitc,aao de Controle da Aval;asão:
c- eilte"

Agente:j

hcrccuos

Gravidade ci,7„

S EGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LIDA
Rua Andir. 154, Centro. Londrina - PR
75'32:a-7772 E-malf• segmed.smt@gmatixorn

Fumes I Luiycante e
Geradoras: solvente no
manuseio co
:i..;
Dados

Meio de propagação/Trajetória:

Ar - Cutâneo. Ar Respiratório
Co :ato

Tipo/Tempo
Exposiça,

Descriçao: A ,
,xposiçiio 0 durante o manusela rio processo de tranalho.
Riscos{Possivets danos a saúde): Podem causar enveneramento. A
:drocarboi. etos pace
rritação dos puirnães. cam tosse: surocamen:c
Sitoaçáo de Controle da Avaliação: Contratado

Tipo Agente.

Agente:

Fontes
Dodos

# Queda de
objetos

Gravidade
Ris

Meio de propa- Contato
Tipo/Tempo de
gação/Trajetõria:Excc

:M1.1 •

Descrição: fnu Gargas suspensas que podem se desprender e vir a atincir :) :rat:3:s
: Risces(Possiveis danos a saúde: Pode ocasionar lesões ou ate ¡Ilene.
Situação de Controle da Avaliação: Nào controlado
AVAUAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente

Fonte
Geradora

, Intensidade! I
Concentração I

Técnica
Utilizada

Nivel de
Ação

76.5 d6

Avaliação
Quantitat va

SO dB

Dos:mania

80 dB

Avaliação

80 dB

n,erle

orn I
empresa

8.3cí3

Limite
toierarcia

1.oJempo
n. fixoosição

--rek

-:tente2

auantitativa

EXAMES RECOMENDADOS
bxame

; Exarne Otoioqi

Adm.

Após
Adm.

Periódico

Mtc;.
de

12 meses

meses

6 meses

12 meses

12 meses

A2 meses

meses

12 niese,F

o meses

12 meses

RELACAO DE FUNCIONÁRIOS
:ZEO
'-,AGNEP GOMES C BARRA ROSA

BEGMED - SEGLRANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS 1_ 11:Rua Anctirá. 154. Centro. Londrina - PR
Telefone. (43) 3323-7772 E-mail; segmed.smt@grnail.cLim

:2)ell

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Qtde de
Colaboradores

%CA TSCNICA INTERNO
CARGOS E FUNÇÕES
C50 Cargo:

?521-05

Funçao:

Analista ADM PI

Quantidade: ;

Com -nar;d. Fechamento ae
;-...;ra dc
DescrIção das •
:, ocii.ccres e lec,.icos e analise cos
Atividades: (coleta de cacos corn clerii.,•.,;
Cadastro, am:Wee de credit() e :nl(Eirlaç.oes correrc•ais e Pancarias
:e •
.'itrrnações do
:
esposas de viagem dos técnicos. Alimentação
realaados. tançamento de pecas horas de atentli--:ento e desincarnenio.
:
sernanais e menra. Reaiização de pesnuisa de satisfaçao refrE»,r, e,3.
Assistência eçaicareaiiza
CE30 i Cargo: I 2521-05 Analista
; C.:omercol jR
Destricac
Atividacies:

Funcio;

Anal.=
¡ Coirierciai JR

Quantidade

Abert.ira de cilainades e aclaric!arnelto de atendimentos. realizando a
gerenciais da area
a?tatórios an ft:
care os tecnicds.
o conhecimento dos pretiedi:::-.ertcs e tornados ie decisões. Realizar clanejacriai:
dc
serrana. para que o tecriicci atenda deterrninada :•egião cv
Apoio 24h acs clientes através de atendimento telefóni-,•:.
oara a resolução do gmblemas. levantarnerite de peas
Solicitações dc compras cio peças. Prospecção de lecnicos
verirla de peças reinamentos e represeritação camercial.
el,vic; de i::arrciii oara
dO de:!ariamento de pos ver•das. incluindo
or,etivas e preventives.
Função: I Analista
I Cornerciat

Ca() i CZif90i

Quantidade

,::*fer
realizando prospecções e fidelinric
Descricao das
Atividades: I levarsl:irriento deilic.-iaçoes cadasirais para erniscAo de propostas e cori:,:a:::s
fcitalecer a marca e efetivar vendas fazendo tiso ne lecnicas e estra,a:.
viagens e visitas tomercials.

CSO Cargo

4110-10
;iii•Orite
strativo I

Função:

Assistente
administrativo I

Quantidade

Descrição das trvolver atividaries de apoio na area comernial e serviços tecnicc.
Atividades: ¡ .,,tf:9rame4150 de atendimentos técracos, roteiros de viagem. análise de ad:
: :.ri:ioaraçãod ns,.a.nos pare execucão de serviços tnagern e cadastrRry+.•
CB0 3 Carçi:

11:541-25 ¡

Ft.moão: , Assistente
Comerc,al ! A
:.rtsrr.;•

Quantidade.

:r.te

Descricao ca,
Azividade,
C80 Ca

'dc

..r541-25
..:1,1ststerrie
.....4.naccial I 2.

clientes. Venda de serviços de assistência
Relatonos de atendimemos.
runçao:

Ass•'Aente
Comerciei B
I
°Memo;

QUant

SEGMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LIDA
Rua
154. Cert-u. i,ondrina - PR
Telefone:(43)3323-7772 E-mail: seg;"ned.smtgornall.corn

t•

or

Descriçao das
Atividades:

Desenvolver atividades de apoio na area comercial e serviços :dcnicos aaa
programaçáo de atendirrientos tecricos, roteiros cc viagem. analise ca
tramontoi de parCeirOs técntcoS.

tri:lgem

EXPOS! ÓES
Tipo Agente

Agente:

macio
Dados

Meio de propaacão/Tra*

Não Aplicavel

Gravidade ob

Tipo/Tempo
Ex.osi ao

Descrição: Ocorre principalmente em ambientes ce trabalho onde
pirloipaimente sentado. como em atividades de escritorios. Algumas
inaccaiaaaas. leis corm. braços erguidos. cabeça abeixada, tranco
Cqrpt'l, entre outras. exigem rrialwes forças internas para a execuçao
rodas estão relacionadas a bancadas e assentos mal elaborados. cbriv!!!
.;e
:-.aceou aii3mente
Riscos(Possiveis danos à saúde): Podem gerar distúrbios psicolagicos
Tiaaaa Wiriaa su..deco rabalhador porque produzerr aiterações no organisi;:,
r
.c • :iri•ieie7iisio si..a prodLitividade saúde e segurança. tais como: LERIDOR f•
:)i;:ienunsf.-ic arterial alteração do sono. diabetes, doencas nervbsai-.
,
rgastrite e Piceral tensão. ansiedace. problemas de coLu
Situação de Controle da Avaliação: Não controlado
Agente:

Fontes
Geradoras:

ri Postura
incâmoda!
in
(Trabalho
sentado

Uso frequente cc
con}p‘:zacier

Meio de propagaçãoiTrajetória:

# Trabalho
Repetitive
Não Aplicavel

Parmane
vido

•:a(lls I
asza;
,
a "s• -• avocar
a aia:?larva.
,
,fores •

Gravidade do
Risco:
Tipo/Tempo de
Exposição:

:Itert) Lords)

DadosDescrição: O tranaino repetitivo depende do tempo necessano rave aompletar urrifi
ourccia de
',area - ciclo. A tarefa com repetitividade o aquela ciao tacic ae tempo igual ou menor
cue tern mais de 50% CO cicio de trabalho - repetição csstu
a de mov:rnentos.
terres (conic agarrar ou ariertari posturas estressantes (desvio lateral do
mama, extensao do aesacao
apacto mecânico de tecidos moles (bordm, de ferramentas que
pressocurn paira da maaa, vibração e ocasionalmente, baixas temperaturas.
Riscos(Possiveis danos a saade): Podem lever a problemas swirls has articulações como
itaa aaaiiiia e ern casos mais graves a LER. Exemplos: No aescoço refere-se a .sindrome
tensionai do prasaciço e a sindrome cerocal; nos ombros cite a sindrcrne
arJaiaaaa taaaiaac.
lendinite bicipta
ti:rlidiriite do supraespinhoso. a capsulite ado:aye e a sir
!rc cotovelo, aLatai inaa cite a epiconditite, a tenossinovite de De Queariari
aaal
7araie e a compreasaa do nervo ailar.
Situaçáo de Controle da Avaliação: Nee :.:oril-olaco
EXAMES RECOMENDADOS
Exame

Adm.

Após
Adm.

Periódico

X

12 meses

12 meses

Mudança
de Funs:.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andira, 154. Centro. Londrina - PR
3323-7772 E-mail: sagmed.smt@grnaii.com

Re.
Trab.

Dem.

SEGsAtr;

CONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Qtde of
Colaboradores
:ARGOS E FUNCOES
CB0 I Cargo: I 3541-25 ARalista
Correr al SR

f:onceo:

Quantidade
• ii.iarciai SR

Descrição des I r...)esecvolver atividooes
realizando prospecções e fide1.2ã:wi.
Atividades:
ivarizarnanto de inforniaotles C3d;.ntrais owe. emissão de propostas e co%4.
. falecer a ,riarca e
iie-oas faze-.::to uso de técnicas e estraiet:lici ,
visitas
CRU I Ca

!201-10

Ft.molo:

).4-zisor
coritertial

Quantidade:

Descrição das
atividaces 7ese-ivolvidas na area comerciat Prestar o ai..oic
Atividades: I Lem como stipervatcriar as ..e•ilcias atraves de r'elaWrios analiticos e contat•-.1
Uar conformiciade com o
vences e metes pre- estabeleci'.'
C80 I Cargo

Desk:JR.:a° 'ias
Atividades:

:i541-35 Tacna::
i'r•al Pt.

Função:

Tecnico
Cornercial

Ouantidadii

Desenvolver ativ4ades cotnercia,s. realizando prosdeccões e f
..i,ivantarrento cie informações castrais para ei.rissar, de propostas
alecer a marcoe efativar venrias fozericio vso de tecnicas e estraferii
,&age's
EXPOSIÇÕES

Tipo Agente

Agents: # Postura
incômoda'
inaciequacla

Gravidade do i
Risco: ;

I senti•iii:;:Fontes
dora,•

5eita
orio

rtnc

I

Meio de propsgaiçaolTrajetóriai:

Nao At:heave)

Tipo/Tempo de
Exposição:

;)5,..,
......pa.,
lente ern arablentos de trabalho Onde
sentado.
em atividados de eScritários. Algumes
is corno. braocis erguidos. cabeça abaixada. tronco incliriaoo.
oras
maiores !orizas internaS para a execuoao
relacioriadas i•7! ttancadas c assintos mal elaborados. obrigaricio •') i,
••
posiu•mar
idiaoiaraer,*
RiscosiPossivais danos A sauzie): Poi-:- erdistúrbios ps:cológicos
.
sario6
se soube do !rabalilacIcr porque i;,ro,•!ozen alterações no organism: c
,
.. :imororrietendc sua prothitiodocia. sauce e
'a's como: LERsDOR":"
rruscu¡aFes. nineriensao arterial, alzeratto eic sno. dienetes doenças ner-:• :
aparelho digestivo (gastriia e t:iicera'i, tensao.rrfe problemas de
Situação de Controle da Avaliação: No cont
De•5CtçãO;

pfl'e

r

Tipo Aoente: 1

Agente: I # Trãr..4,;

Gravidade
Risco

SEGMED - SEGORANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Arr. 5.1. Centri::
- PR
Telefone'143 3321-7772 Errai
qmí Smt@gmail,corn

•

15/32

Fontes ' Uso requent
Geradoras
..
tactor
Dados

o

Meio de propagaçáolTrajetõria:

Nao Aplicavel

Tipo/Tempo de
Exposigao

HabituaFi-ilermite
ree(e horas)

Descrição: O trabalho repetitivo depende do tempo necessário para completer uma seq(Ancia de
elementos ou a tarefa - cicio. A tarefa corn reeetitividade é aquela cujo ciclo de tempo 0. igual ou menor
que 30 segundos ou que tem mais de 50% do ciclo de trabalho - repetiçáo sistemática de movimentos.
Exemplos: Movimentos fortes (como agarrar ou apertar), posturas estressames (desvio lateral do
punho extensao do pescoço), impacto mecenic,o de tecidos moles (bordos de ferramentas que
pressionam a palma da mão). vibração e ocasionalmente, baixas temperaturas.
Riscos(Possiveis danos a saúde): Podem lever a problemas sérios nas articulações como
! irifições das mesmas e em casos mais graves a LER. Exemplos: No pese.4ço refere-se a sindrome
tensional do pescoço e a sindrome cervical: nos ombros cita a sindrome do desfiladeiro Oradea, a
tendinite biciptal, a tendinite do supraespinhoso. a capsolite adesiva e a síndrome acittrlio-clavicular: e
I no cotovelo, ponho e mão cite a epicondilite. a tenossinovite de De Quervain. F, ;3çfaL!r)rre do tfziloi do
1 i:arpc e a comprossão do nervo Oiler.
Situa do de Controle da Avaliação: Não controlado

Tipo Agente: i
Fontes
Geradoras:

Agente:
Ao Dirigir em vu
públicas

Oates

I
..0

Meio de propa_
re'eteria:

# Acidente de
TrAnsito

Gravidade do 1 <
Risco:

Contato

Tipo/Tempo de
Exposição.

leerree5
,•-els)

Descrição: Transito em germ
Riscos(Possivels danos à saúde): Aceientes de Transito lesões.
1 Situação de Controle da Avaliação: Não controlado
EXAMES RECOMENDADOS
Exame

Exame :":',Iir.1,7.0
txRple AtIC`4A1-*VV:70 (Audiometrte

e Exame

Adm.

Após
Adm.

Periódico

X

12 meses

12 rieses

X

6 meses

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

iatológico)
Hernoqrarna
Acuidade Visu

X

Mudança
de Func.

Ret.
Dem.
Trate .

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
R'ENLATO OPOCIUNAS ROGÈRIO
v'VELLINGTON

WILL

AN VORETTC)

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Setor:

COMERCIAL BIOGAS

Qtdeae
Colaboradores:
CARGOS E FUNÇÕES

CO I Carg

3541-25
Assisterne t6cAico

Função

Assistente tecnico
li

Quantidade;

I

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua AndirA. 154, Centro, Londrina - PR
Telefone:(43)3323-7772 E-mail: segmed.smt@gmail.com

2

Descrição das I Apoio aos i....onsuito-es. parderes e represe,:tantes, contato direto corn os c..,i, tc
Atividades: I emissão de opostas e contratos. acompannamenlos de todos os processus corneTciaizz, acom,:)aotia
e faz agenda dos consultores, responsavei por todos os relatórios. tend, cora: , ant° de ,
despesas.
CBO Cargo:

3541-25
:::stagiario

DescrIctio das
Atividades:

Função:

Estagiário

Quantidade:

I

Formular ocicumentos tecnicos, manuais de produtos, alem de datashe is
distribuiria. croquis e diagramas eletricos.

PrC.,ie ,7,1$

EXPOSIÇOES
Tipo Agente:

Agente: 1 # Posura
i inc6moda i
nacleguada
I (Trabalho
sentado)

Gravidade do
Risco: i

1

Font.
adores: i Dados

'h sentado

Meio de p;opaa Sorrrajetória:

i Não Aol.cave!

Tipo/Tempo cie
Exposição:

HabitualiPermane i
1
nte(6 blocas)

Descrição: Ocorre orircipalmente em ambierdes de trabalho onde o mesrro e ries,envolvido I
orincipaimente sentado. corm: em atividades de escritórios Algumas cditurl:is
s,rierstlas I
inadequadas, tais como, bragos erguidos, cabeça abaixada. tronco inclin2dc.
:n0d dE: :
longe do corpo. entre outras: exigem rnaiores forges triternas para a exectv;;Ao de .;:'nii tari»a f:'oslt,
inadequadas estão relacionadas a bancadas ou assentos mal elaborados. obrigando ,.- tranaiico. a
,
;:.osr,:onar inadequadarrierite.
Riscos(Possiveis danos li sailde): Poderr Tai'ar distúrbios psicolOgicos e f;sic,,1,.
, •li
o orc ;
.os danos a saúde do trabalhados porque produzem alterações no organisrnc e e,,Aaio efr,OCri
MPrornetendo sua produtividaoe, sa0de e segurança, tais como: LERIDOiRT. cans....acc i!s,c,
)
.
'idiares, hipertensão alter:al. etteraigri do sono, diabetes. doenças nervosas. taw.;ical. a,
4
¡
cio pareiho digestivd fcastr,te a Ulcera), tensão. ansiedode, problemas de codda
Situação de Controle da Avaliação: Não cor t-olad•

Tipo Agente:
4
Fontes Liso frequente do
Geradoasj,-, putador
Dodos

1

Agent*: # Trata!hh
Repeqolis.T.

Gravidade do i
Risco:

Meia de propa- . ,,Ião .Apiice, 1
1 gaçãolTrajetoria: i

Tipo/Tempo de !
Exposição.

,.,:..-1•,,,,,-:i.:.

Descrição: O trabaiho reoetitivn depende do tempo necessario para compietor If'
!t
'' '
eiementos ou a tarefa - cicic. A. tarefa corn repatitividade El aquela cup dick, de %.:'.r1r.:: t ,f,lhal n . n 'ode 30 segundos ou cue tern mats de 50% do cicio de trabalho - repetição st.';t6rnaz]co if? 11.:0,,..,,l,n.
Exemplos: Movimentos fortes tcorno agarrar ou apertar), postures estressantes (.ios,v .o iateral do
punho, extensile do pescoço). rnpacto mecanico de tecidos MOleS tbordos di.•! 'errernentaL que
oressionarn a parra da rriffir)). vioraçAo e ocasio7,almente. baixas temperaturas.
Riscos(Possiveis danos a saúde): Podem lever a problemas sérios nas articuiações como l
inflamações das mesmas e i',:m cascs mais graves a LER. Exemplos: No pescoço nefere-se a sindrome :
tensional do pescoço e a sindrome cervical; rios orobros cita a sindrome do desfiladeiro toracico.
!er,cIn!te biciotal. a tendinite do supreesonhoso a capsulite adesiva e a sindrorne aorornic-clavicular: c I
rio corovelo, punho e rnao cite a eoiconditite. a tenossinovite de De Quervain. a sindrorni: do t.orl (.1(:: i
carpc e a cwiDressdo do ner)r,1.anar.
.
'
Situação de Controle da Avaliação: Não controlado
EXAMES RECOMENDADOS
Exame

E.:rams CliniC0

Adm.

I

Após
Adm.
19

; Periódico

MP A'aM

Mudança
de Func,

1)

RELAÇÃO OE FUNCIONARIOS

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LIDA
Rua AnUira 154, Centro, I ondr4m - PR
Teiefone:(43)3323-7772 E-mail: segmed.smtOgmail,com

Ret.
Trb.

Oem.

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Setor tCOMr..RCIAL ADMINISTRATIVO

Qtde de
Cotaboradores:

CARGOS E FUNÇÕES
C130 Cargo- : 3541-25 i
Assistente
; Cernercial A
Descrição das
Atividades.

C130 Cargo

Função:

Assistente
Comercial I A

Quantidade:

Relatenes ieenicos e graficos. Apoio aos consultores. contato direto ;ors ise
ernissa:.
:-•rispostas e contratos acompannamentos de lodos os processes
e faz eee
dos con
consultores, responsável por todos os relatonos. tanto
despesas
3541-25j

Função:

Asestente
Comercial I B

ciss

eoes.

Quantidade

Descr4ao Oat
:
,:
aos corsultores pafeeiros e representantes. cantata direto com os s
Atividades
,f;Ylissi•-ro Ue propostas e contratos. acompanhamentos de todos os processos es:flier
iaz agencies ens cre'sultores, responsável por todos os relatórios, tanto cores

respecções,
. icompanha
arile ce

eeseesas-

EXPOSI OES
Tipo Agente:

Fontes
Geracioras

Agente:

i-,a,ho senia•!c
susoro

Meio de propagação/Tra•etória:

Posture
incômoda
lnacequada
;Trabalho
sentado;
Nao Aplicavei

Gravidade do
•

Tipo/Tempo oe
Ex osiseo

--nano

Dados ¡ Descrição: Deere. principalmente em ambientes oe trabalho onde is neseee
eeee;eeivide
: .:::::::Ireerec serrado. como em atividades de escritterios. Algumas re:etc—is
tais corno, traçOS erguidos, cabeça abaixaaa, tronco Inc:es:se(.
»see in corpo entre outras. exigem maiores forças internas para a CA cu'.1..eseoecuaeas estás elacionacias a bancadas eu assentos mal elaboracos. isbree.
• iTi .-, iiilusn
ira
li;
s.". eir:
e oacecuadamosite
RiscosiPossiveis danos a saúde): Podem gerar distúrbios psico;egico e
a saude do trabalhador porque produzern alterações no t)e-tsn•
,,,,....ttcndo sua predutividadee saúde a segurança tais como: LE
:lores
,a-es hipertensão arterial, alterageo do sane. diabetes, doenças nersosaie
a:(fzi.: ,7),,
::. -Alças
ei eeseiehre segesevo egzistrile e Cilcera), tensão, ansieda0e. problemas de were.
Situação de Controle da Avaliação: Não controlado
Tipo Agente
Fonte.,
Geradora,'
Geradoras
Dados

Agente:
Meio de propaiaçeoerraietória:

Trabalho
Repeetivo
Não Apliciavel

Gravidade do
Risco:
Tipo/Tempo de;
Exposição

I

Descrição: 0 ieileai
teo cii.-:peede do tempo necessario para eel-lee:is:If
.:Aqua de
etementos ou a tarefa - teas. A tarefa born repetitivdaee e aquela cup c,clo de
....ou manor
que 30 segundos ou quo tern mais de 50% ao cicio co trabalho - repetieee setts.
;TiOvirnentos.
. Exemplos• Movinierlios tones (corn() agarrar ou apertar). postures estressaieses
,es-ssic• ireprel do
SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Anew& 154, Centro, Londrina - PR
Telefone:(43) 3323-7772 E-mail: segmed.smt@gmaitcom

exlensao do pests•)i;r:.; rnpacto rr'citltf•r:n
tecidos moles
crest-lionam rrairna Oa Tee!. •,•ibraçáo e ocasior:rt;:nte. baixas torrioeraiuran..
Riscos(Passiveis danos
saúde): Podern ?vat a problemas s.
rnesniasr casos mais graves a LER. Exemplos No pesco.v.
,
ocões
rorne ceri•ca: nos ombros cite a sindrome do
••x.in,te c.: 1A; te cr;
supraespinnesc. a capsulite adesiva e a sirdrorr('.
e rnao c;taa scicond,lite atenossinovite de De Que7v2in,
e t...:0nres5i
lo
S:tuaçáo de Controle tia Avaliaião: Nac cCtrOaCO
EXAMES RECOMENDADOS
Exame

i Adm.

Após
Adm.

Periodico

Mudanci
de Func. ;

RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS

p

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
-r
Seti.g
Qtde d
Colannr:idcres

CARGOS E FUNÇÕES
CEO ICarçjo:

4110-10
Assister

Funcão:
Je

Ass.f:ten!e
compras

1
Described rJ:
Atividades: 1

oi
1.a co:r(:!1‹.•<,
prc.e,.-ar.10 c:

CSOICargo:

utiscriçao das !
Atwidades..

;areas de recursos
tc,ner..:.-ndo e recebendo intormoes
O priocedimentc
rn:Crce,friprosarios. atenc,,erK;ci

3542-05 ;
(CO PI..
•.€!r• rec

Ctuantidarn.
tsde

E.xe,c'.utar

de cotagdos

a7i6s

EXPOSIÇÕES
Tipo Ages!

Agente:

;7 POStura

incbmoda
;nariequada
(Traboirio
sentado)
Fontes !
Geradoras.... - .scri!árir:1
Dados

Mete de prope1 gageolTra tória:

Não At-Air:ave.

Gravidade do
rose!:

Tipo/Tempo oe
Exposiç

Descrição: (corre, on--cip:1;men";,.! ern anibientes de trabalho onde
.Y.x.)31rTie-vo
atvidades de escritõrios. Algumas
!als CO. t.;:',,07..C."3 erlt.idos, cat..nz•.:4 atab<a::13 tronco MCI:flask). IPa:'•

SEGMED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO SS LIDA
ANiirá : 152.. Centro. Londnne. - PR
Telefone:(43) 3323-7772 E-mau: segmed.srritggmail.com

curt)°, ewe outras exigem maiores forças internas para a execuOc
inadeguattas estão relacionadas 3 bancadas ou assentos mal elaborados. obr:g.,-..
oosiconar inadequadamente.
Riscos(Possiveis danos á saúde): Podem gerar distUrbios psicologicos
senos danos a saúde uc trabainador porque produzem alterações no organisn'„:;
cornprometendo sua produtividade. sadcie e segurança. tais como: LER/DOR"
musculares, hipertensão artenai. alteração do sono. diabetes, doenças rierv3s,:•: •
do aparelho digestivo (gastrite e úlcera), tensão. ansiedade problemas de col..i!•..
Situação de Controle da Avaliação: Nan p.ontrolado
Tipo Agente

Agente:

Fontes
Geradoras:

o frequent:.!cio
:z'ornoutaOcr

Dados
I

Meio de propagaviorTrajetória:

,rabaino
Repetitivo

anairaiDi a Sti

e urovo.ar
e-r,tart(.) em(y.fona,

Gravidade cio ;
Risco. I

Não Aplicavel

Tiporrempo
Exposição.

Descrição: C trabalho repetitivo depende do tempo necessárn para completar
:.- .eque.:ncla
ou 3 tarefa -colo A larefa com repetitividade é aquela cur ciclo de tempo e igual ou menor
30 segundos oz.; que tern mais de 50% do cicio de trabalho - repetição sisterratr.
,!•rlvi rienti
Nioviirentos fortes (corn° agarrar ou apertar), posturas estressart
-.•"torai rio
extensão do pescoco), irnpacto mecânico dc tecidos moles
•••¡.:tisionarn a paina da ro.;. vibracao e ocasionalmente, oaixas
Risco's(Possiveis danos a saúde): Podem levar a problemas seu.•,s
c...onto
i.dn:iÇOi 'i::resmas e em ass mas grave:ia LER. Examples: NO pe!,,:::3
..•.i):.irottte
a ou uesr,
e a sincirome cervical. nos ombros cita a sinclrome cio
torãcico. a
tto:ptai :141i6te cio soyaespinhoso, a capsulite adesiva e a sindron e E".i•iiirto-clavicular
•punh.0 a map cite a epicondilite, a tenossinovite de De Quervaiii
si! ,.. - 411-4 do túnel do
comoressao do nervo uinar.
Situadeo de Controle da Avaliação: Não controlado
EXAMES RECOMENDADOS
Exame

Adm.

Após
Adm.

; Periódico j Mudança
de Fu'.

12 meses

' meses
2

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
LA

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAr
Setow:

Qtde
Colaboradon,
CARGOS E FUNÇÕES

CSO¡ Cargo

4141-15

Função:
c

Descriçao das
Atividades:
C80 I Cargc :

Descriçao das
Atividades.

Logstica e
Distr.

Quantidade:

Entrada Do Notas Ftscats, Recebirrento De Materia Prima. Icentificacad
L'Irega De Produtos No Sis:ema E Inventario De Estoque.
4141-15' A;K:

Função:

Auxiha.
'de
ogzstica e Distil

Quantidade:

ert Di Matéria Prima. wentificação E Alocação Dos Produtos. Organ

SEGMED • SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LIDA
Rua Andira. 154, Centro, Londrina - PR
Telefone (43) 3323-7772 E-mail: segmed.srnt@gmail.com

z:

Ret.
Trab..

De

SLGINED

EXPOSIÇÕES
T po Agente.:

j

Agente:

f.: Rude GOritinu0

Gravidade do
Risco:

intermitente

Fontei,
Geradoras:
Dados

Melo de propaL gaeãorrrajetõria:

ocluçáo

Tipo/Tempo de I Hdo.to.
Exposigioi

ri5ra

•

Descrição: Amtxente eicu equipamentos ru;iloscs
; Ri¡Los(Possiveis danos ã saúde): 0 rutlo atinpe

aparelho auditivr..0

c.;•t
it.uacao de Controle da Avaliação: Controado

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS
Agente

Fonte
Geradora

Intensidade/
Concentração

Técnica
Utilizada

Nivel de
Ação

Limite de
tolerfincia

:oolTeTipo
de Exposiçáo

EXAMES RECOMENDADOS
Exame

Adm.

Apos
,Adm.
meses

,JAurtiometna e Exame

12 meses

Periódico

Mudança
de Func.

Ret.

D4rii

•("rab

12 meses

12 meses
1

RELAçÃo DE FUNCIONÁRIOS
CCNS LO
ALMERON
- 7,
(PEIRA

..AYS

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAS
Seto!:

tACEIRC)

Qtcie cle

Colaboradores
CARGOS E FUNÇÕES
C130 l Cargo

Deser•eáo

4110-05
idlz Aux

.

Função:

Apieroi7 Aux
Acm.

Quantidaoc,

7:4-rc. nas tarefas ccenvio cc boletos aos clienzds. Eia(;.
Re::oor,c e entrege
Cncumentos ac departareento

ciaAUvdace

Auxflio nas ;Aan.l.las de contas a rr
CEO I Cargo

4101-05

Função:

Supervisor

Quantidade

SEGMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
1 . Centre. L.cmclrula - PR
Telefoirl:(43) 3732
-mail: segriletismtg:gmail.eorn

It.

Des.., ieao da4.
Atividades;

:7)upoiui• ao aintos a pagar. Contas a receber. Credit° e cobrança.
assist4etcla teonioa. Feturarremos. Entrada de notas de serviços. Acerre,
PeCices cc comcra. Fecriomento mensal das comissões dos vender.lo-es
ação tie planithas e relatoncs. Suprr a gerência corn informações

,.(lientes
tácnicos.
cio serviços.
(esenciais

EXPOSI OES
Tip() Apente; :

Agente:

Fontes
raciorasi
Dados

sE.2rliadO

Meio de propaa tiorTra etoria:

'autos

Vat') Aplicavel

Gravidade do
Risco:

Tipo/Tempo c..
Exposr:a

Descricdo: Coerce pr,reepaimeme em ambientes de trabalho onde
se.ntado, como em atvidades de esontórios. Aigunek;
ericef;uadas tee.; coma. braços erguidos. cabeça abaixaria. tronco
'
00 corpo, antra outras, exigem maiores forças internas para a execuçao
inaCequadeS estão relacionadas a bancadas ou assentos mal elaborados,
i9P
oosic.onar inadequadamente
Riscos(Possiveis danos
saude): Pooer gerar distjrbios psicologicos
•• seurie
iracalhacor porque produzem alterações no orgarisee..;
,oJduti‘i,dade, saúde e segurança. tais como: LERIDC)R":"
':ietylensae, arterial. alteração Cc sono. diabetes. doenças nervosw•
vu egastrite e úlcera). tens5o. ansiedade, problemas ce cot:'.
Situacao de Controle da Avaliação: Não controlado

Tipo Agente:
Fontes
Geradoras:

Postura
notimotia
inadequada
(Trabalho
sentado)

Agente:
tiso frequente do
computador

Meio de propaI gaçãoiTrajetória:

Trabalho
Repetitive
Não Aplicavel

Gravidade d
Tipo/Tempo de
Exposicfir

Descrição: O trabalho repetitiv0 cepende co tempo necessário oar
ar
ck•rroz-ltos ou a tarefa - Cido. A tarefa com reperievidacie e aqueia cLjo cicio
ee
segundos Ou clue ten.; mais cc 50% do ciclo de trabalho repe;,i,:ao
ro!ds Nio,ireentes fortes rcomo agarrar ou apertar!. posturas esires:sei. ;(.cireta'i ia me oco. impacto mecânico de tecidos moles
»essionan- ,:! pe,--,a da moo, v.braçao e ocasionalmente, baixas temperaturas
Riscos(Possiveis danos à saúde): Podem ievar a problemas series
ooreo
.. iiarnações oas mesmas e err oasos mais graves a LER. Examples: No nr..y...;co
--sn•
oenscoço e á s.ndrorne cervical: nos ombros cita a sindrorre
1e 'Irj,;)tc
tendinite co supraespinnoso. a capsclite adesiva e a s]i-dry•- e a.. ;'11 1')-c,iP,--»,-,--iar I?
to cotovelo. punho e máo cia a epicondilite, a tenossinovite de De Oueree
:"15rDC:' a a corrpreFslio do 'e'vo uinar.
Situação de Controle da Avaliação: Nab cortrolado
EXAMES RECOMENDADOS
Exame

Adm.

;

Após
Adm.

Periódico

12 meses

l2meses

Muciarl
Fure...

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
CARVALHO
AN TOS

SEGMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andirá. 154, Centro. Londrina - PR
Telefone:(43) 3323-7772 E-mail: sagmed.smt@gmall.com

Dem.
• rob.

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Setor:

Otde
Colaboradores

CARGOS E FUNÇÕES
C80 l Carga

423.05 Geicr•,,

Função: I C.,,E.1!ente

Quantidade: .

Descricao das j y,a.:,irenifiar os procedimentos aoministrativos finance,ros. qualidade.
Atividades.
e assistência tecnica visando a sintoma corn o planearrertf::
C a•nitttpanharnento e aprovaciap de compras em conjunto t..1esenvo1ver metas de vendas aos supervisores e cobrar resultados.
produtos industrializados e formar a tapeia de preços dos prooutos
f,corf".panbar projetos e propostas identificar mercados e clientes em poteric al.

EXPOSIÇÕES
po Aderne

çonte$
Geradoras:
Liados

Agente: # Powura
' incómoda f
nadocuada
.Tratathç
t sew:sc.:a)
seriado

es;::-*jrt.")

Meio de propa- " No Apticavel
gaçãoiTrajetoria:

Gravidade dc
Risco.

TipolTernpo w;
Exposiçar

Uescrioto: Ocorre ptincipaimenie ern ambientes e trabaMo ono
cr!ncipalmente sentado. corno
atividades
escritorios.
r...
;!.1.acteduadas tars coma. braças erguictos oabeca aba:xada, tronon
ge do corpo, antra cutras, exigem maiores forcas internas para a exectii:,,
inadecuadas estão relacionacias a bancadas
!fiat elaboracos..:
cc on;i Inadectuadamente
Risros(Possiveis danos a sande): Pcoe:7 gerar cl:stúrblos pscotcigk:::s e
'us denos a súar nc tractainactor porcine produzem alterações no ortgz;:. !!1 e
daCC,. saiide e segurtanoa, tars como:
Arter
aiteraoão dc sono. diaoetes. doers nervtfsa, taci
aparc'ho
e Oicera). Lensão, ansiedade, probiernas ce
SituaRtio de Controle da Avaliacão: No controlado

Agente:

Trabalho
RE:pelt:4o

Fontes

Geradoras

Uso frecenteno
rem.....taco'

Meio de propa- i NO:4o Ablicavel
a SolTrajetOria:

Gravidade dc
Riscc

Tipo/Tempo ris
Ex osica-%

Dados.; Descriçadi
trabalho repetitivo depende no tory:no necessano :Ara
%Vis ,)ii a tarefa ciclo A tarefa com repetitivtdade e aquela cop COlo rio o'.
ou quo tem mais de 50% do cicia de trabalho - repeticnc s sie—a
Mi:-/,,imentos fortes (como agarrar ou apertar), posturas estressai-t,-s
pescoço), impacto ;necktie() de tecidos moles
.n it)alma da mew. v!twacão e ocasionalmente. baixas temperaturas,
:-.Ziscos(Possiveis danos
saLide.): Podem levar a proOlerrias sérios
ltesmas e em a
inais graves a LER. Exemplos: No ;:fe.scoat.
at ao csoco e a sinurcrni? -•:e,rvicai, nos. ombros cita a sindrorre
tendinite do sup7r,esoicho5o a caosulAe acesa e a siiwitoine ar
e mão cita a epicoriciiite. a ictrotfsovite no De Cluerva:r

carpo e a compressão do nervo otnar.
Situaçâo de Controle da Avaliac:::to:

EXAMES RECOMENDADOS

SEGMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA

Rua Andira. 1.-74., Centro, Londrina - PR
letnt
:
,(43)3323-7772 E-mail: segmed.SMt@grnail.com

Exame

Adm.

Após
Adm.

X

12 mesas

Periódico

12 meses I

Mudança
de Func.

Rat.
Trab

Dem.

X

RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Setor:

LICITAÇÃO

Cud° de
Colaboradores,
CARGOS E FUNÇÕES

C80'Cargo;

2521-05 ¡ Analista
l i. icitaçao RI--

Função:

Analista Lotação
PL

Quantidade.

Descrição das 1 Real.zar buscas de editals públicos no ntuito de introduzir a empresa na pni.!..7ip,7.z;.6i:i
Atividades: Organizar e enviar os documentos para participação nas licitações. Acortipar,ii»i. a rk:i, imier as prazos
. ,ta:-i• de evitar transtornos do multas..
EXPOSIÇÕES
Tipo Agente:

Fontri,
Geradorce
Dados

Agente:

. svritatio
a

Dados

Neo Aplicavel

Graviciade
Risco: i

Tipo/Tempo de ,
eualiPermane
Exposição: 1 reeib horas)

Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo e desenvolvido
brincipaimente sentado., como em atividades de escritórios. Algurnas pesrui:•is eonsideraOas
inadequadas. tais corno, braços erguidos, cabeça abaixada, tronco inclinado. man:,iterição de pesos
longs' do corpo. antra outras, exigem maiores forças internas para a execução de urna tarefe. Posturas
inadequadas estão relacionadas a bancadas ou assentos mal elaborados, °brig:,i,rii:ii:i ; traL.ateador a se
posic!oriar Inadequadamente.
Riscos(Possiveis danos a saiide): Podem gerar distúrbios psicológicos e fisiolie,::os e omvocar
sérios danos a saude do trabalhador porque produzem alterações no organismo e esiatio eirrl..-...iom,41.
cornorometendo sua produtividade, sadde e segurança. tais coma LER/DOR I :;a:laçc):s
dores
musoutares. hipertensão arterial, alteração do sono, diabetes, doenças nervosas ta .i,arni. Ocenças
do aparelho digester° (gastrite e úlcera). tensão, ansiedade, problemas de tiol;.¡¡:-.¡ ei::
Situação de Controle da Avaliação: Não dentrolado

Tipo Agente:
Fontes
Geradoras:

Meio de propagação/Trajetoria:

# Postura
incõmoda I
inadequada
(Trabalho
sentado)

Agente:
Uso frequente ao
compilador

Meio de propaI gação/Trajetoria:

4 Trabalho
Repetitivo
NAG Aplicavel

Gravidade do
Risco:
Tipo/Tempo de
Exposição:

1::¡¡]¡¡7)::¡.,¡a¡.iniermile
ntete noras)

Descrição: O trabalho repetitivo Cepende do tempo necessário para combletar umia seqüência de
elerriereos ou a tarefa - cicio. A tarefa com repetitividade a aquela cujo colo de tempo iqual ou menor
que ;3,;:i seguncos ou que ten i mais de 50% do cicio de trabalho - repetioião sister eat:c.sii de
movimentoS.
Exempts: Movimentos fortes (corn° agarrar ou anertari. onsturas PAITrig,F: ,,:kac..u;e, kstearni A-.
punho. extensão do pescoço). impacto mecanico de tecidos moles (bordos cis erramentas que
pressionam a palma cia mão). vibração e ocasionalmente. baixas temperaturas.
Riscos(Possivels danos
saúde): Podem levar a problemes sierlos rias articulações coma
'imações das mesmas e em casos mais graves a LER. Exemplos: No pescoço refer...a-se à síndrome
SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Adirá 154, Centro, Londrina - PR
Telefone:(43i 3323-7772 E-mail: Segmed.Smt@gmall.corn

tensional do pescoço e s;riarrime cerca: nos ombros cita a sindrorne ao
tendinite biciptal, a tendinite dc supi.aesoinnosc. a capsulite adesiva e a snarrjrn
i.otovelo, punho e mão cita a apiconailite. a tenossinovite de De Ouervain
>arpo e a carririressao do cri;•-./c
.i.iaçâo de Controle da Avaliação: Não controlado

to
orn-icc!ar
i
•

EXAMES RECOMENDADOS
Exame

Adm.

Após
Adm.
12 mesas

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Se oi.

Otrte L
Colaboradorei;:
CARGOS E FUNÇÕES

C130 I Cargo: 1 4142-10 Analista I
PCP jR
Descricep d?,5,
Atividades:

CB0 Cargo:

Analista PCP JR

Quantidade7
l

.ontrolar e programer a producão. Realizar analises dos nívels de estaa.,ie e &;),,ias .•.ii: '
. riy3 assegurai o abastecimento de materials para produção. Eiapornr rilzmir:iis
ielicadores estratégicas da producão
101O5 I
..f.)e'visor
PCP

Descrição das
Atividades:

Função:

Função:
de

Supervisor de
PCP

Quantidade: i

pervisonar, planejar. cor:drolar e programar a nrodução. Realizar analises C.:,s
ce ez,,, ,:":
riemandas do aimoxarifado pare assegurar o abastecimento de materiais pac...i i.,r:i..:oai:, Ei,,it,iie,lir 1
anilhas e acompanhar os indicaciores estrategicos da piodugao.

EXPOSIÇÕES
Tipo Agente:

Fontes
Geradoras Dados

Agente: # Postura
incomoda ;
inadequada
fTrabairio
sentado`
.rabainc sentado
',,,

scriedrio

Meio de propaa aolTraieteria:

Não Aplicave!

Gravidade do i
Risco; ;

Tipo/Tempo de ‘1 :)qua:.:Parioa-.e
.aii-?:,
Ex osi

Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o rriesn.:çi,
uesi.i.invumdo
princicatmente sentado corno em atividades de escritórios, Algurnas poszurn;!:. considaradas
inadequadas, tais coma bracros erguidos, cabeça abaixada, tronco inclinailo inariLtenç.,::. CE, aesós
longe do COMO: antra outras: exigem rnaiores forcas internas para a exeoução rie iyna tate!'a 'tuias
inadequadas estão relacionadas a bancadas ou assentos mat elaborados. obrigino ;Or,. :, r.i.e;-,!,,,,id(,5 e se
nosicainar inadequadamente
Riscos(Possivels danos a saúde): Podem gelar distúrbios psicologicos e
sérios danos a saúde do traualhacior porque prodintern alterações no organism° e es'ana :?ir-ec7i:ina
—,...orrfo:crito tii) produtividade saúde e segurança tais como: LERiDORT caritmt, :1,s,,. <;;::;i•e.,,i
o..sc,6artis. )- ertiionsao arleria:. alteração do sor:o. diatletes doenças nervosas.

SEGMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Ándira, 154: Centro: Londrina PR
Telefone:(43)3323-77E-mail: segmed.Smtegmail.com
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sopeo

:se.lopeao
sauo

:alue5y o

I

Dados

m ambientes de trabalho onat.
Descrição: Ocorre prcipair.er
iNidalmenle sentado. como em at.v.dades de escritorios. Algurna$
:nadedJadas: tais como. braçx-i t•?ig..;.dos ,•:abeça abaxada. trance ri)
i.ongc do Corot), antra °Was. e,k-igeT• i.iaores forcas mfernas para a exed,Gao
-ladequadas estao relacionadas a bancapas Ou assentes mal elaboradcs. °Pr..

•••»\!...,,,,. •
n.

•••,:i'raci:'..ir a se

Oflii1adeduadarnenf6

P.iscos(Possivers danos à saiLiciel: Pc.;:er,1 geiat distúrbios psicologiccs
-us a saude co traz%oinador porque produzern alterações no orçar
::vofretendo sua produtiv,dade saude e segurança, tais como: LER!DOR7
.1a5as hioertenstid arter,al, a:teraçâo dc sono diabetes, doenças nervoti.a-.
• -% 7.119eFiivo igastri':e e u14: er
ensao. anaedade, problemas de
.uat;:an de Controle da Avaliação: Não contro!
Agente:

• /.4yerate.

Forti
Geradoras.
Dado';

)so frequente (in
.ornpk:ta:lor
Descrição:
ot •

Maio de propaI gaçaorTrajetoria:

Trabathr:
Repeti

Gravidade do
Risco

.

Não Aplicável

repe,J'ivo dedende do tenr,,p necessaric para
(Ana A tarefa corn repetitiVidade aguela cujo
`erl. mais zie 50% co old° de trabalho - repetigar: sste
.••••
agarrar c apertar). posturas estressanttas Oesvid
irracto mecanrco te tecidos moles (bordos de ferra—iani
e ocasionalmente. baixas temperaluras.
iscsPossveis danos a sauce): Podem levar a problemas sends nas
rviarnações das •uen cafics mais graves a LER. Exemplos: No pescoço ;•r..-:t7.•••.:,-aa
(,)nsicinalcio t)e,'47; ea sinclrome cervical: nos ombros dia a sindrome ao desfilacii-avo
.
:.ericinite bicipta. tendinife do r:%uaespinhoso. a capsulite adesiva e a slndrorne rnr1.ccu. .:!ar
cotovelo, punho e mão cia a edicondiliter. a feross:7iovite de De Quervain. a sir c•-••••rn.7: .ro
•
e a compressão do nervo
„Liação de Controle
Não contrn!aN•bait':o

EXAMES RECOMENDADOS
Exame

Adm. I

Após
Adm.

I Periódico
s

2 rr.esc'2

et

de Fun

12 meses

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AIVIBIEN.
Qtde de
Colaborador
CARGOS E FUNÇÕES
'113'1 "10

Funcao:

Quantidade

-I•c.r.écnicos :•'41 rr(:;i:•:ur,,td do neradares de energia. realizar
Hnirr. o
aternadcr. realizar a nstalacão de clispintrite'•
111:.
-0Ligern de quadros de

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA
TRABALHO SS LTDA
Rua Adira. 15a. Centro. !..ndnno - PR
(43 3323-7772 E-mail: .sfg,-'tctsmtregmail.com

Derr!

CBQ 1 Cargo. ! 7842-05 aivailar
IA

Função:

Auxiliar Produção
IA

Quantidade:

Descrição das Rea:2er atradades operacionais no acoplamento entre o motor e o alternador.al.
aiaores
Atividades: .t
proteção. conexão de cabos de força. Instalação de kits oir.aiiiaa
aaata ae ci.aaando. desenvolvimento e interpretação de diagramas elétricos.
C80 1 Cargo:

7842-05 AJaiiar
ProdaoIB

7842-05 Allar
PrOd.,;!;.CtOii

Desançao nas
await:aides

Carge

Descrição das
Atividades:

CB0!Cargo:

Descriçao das
Atividades:

CEO Cargo:

Descrição das
Atividades,

C80 iCarge:

Auxiliar Prodação
B

Quanticlaoe:

a niant.r.enceo e montagem cie motores. subsatur peças• reparo
asa.nentes eiétrioas. Auxiliar na montagem gerai. manuseando
o.ambienta de trabalho.

Descriçao dzn
Atividades:

CEO Cargo:

Função:

Função: Auxiliar Produção
'

d+'!.

'

Quantidade

1x.i,-i na mant.;:enceo e montagem de motores, substituir peças. reparar e !,,;•--,•;-i•
stariponentes eetricos. Auxar na montagem geral, manuseando ferramento
. •Drgarazar o ambiente de trabalho Eventualmente operar a empilhadeira

3131-05 •
ui..
r' JR

Função:

Eletrotecraco jR

Quantidade

Auxiliar os eletrotecnicos na produção de geradores de energia. realizar
acoplarnento entre o motor e o alternador. realizar a instalação de disiuriolitai ae
cabos de força. instalação ee kits opcionais. montagem de quadros de co!slart..;
interpretapilo de diagrainas elétricos.
3131-05
aesayeaniao

Função:

Eletrotécnico JR

Função:

Supervisor
Produção

no
oe

Quantidacie.

........ ativi::ades teL-Acas na area oe produc,:ao de geradores
acomparthamento d.',.;s processos operacionais desenvolvidos pelos
apilcações para a lormai,:ao ae novos equipamentos e realizar atividades tecrsiass
acoplamento entre o motor e o alternador. bem como fazer o fecnarneato
instalaçâo de disjuntores de proteção. conexão de cabos de force. irstalaçáo
Sia,
finals dos equipamentos. montagem de quadros de comando. dese:aaolarriasio
ate
ramas eiót!,cos. *alar a entrega tecnica do equiparnento Jo-do ao clier=c;
;.ilitiacie coprodjto comerciailzado.
7301-05 ;

:•-Flms

:10Va$

1±
,

Quantidade. ¡

os processos .produtivos. fazendf.) a distribuição dos serviços e aca,re
1.:.,f;.•••,::)11v!rtef-to. corn orientação sobre as procedimentos tecnicos e prod
• iaace
ia de produção. fazer o iançamento de ordens de serviaaa
aos
s- -cm aplicados ern cada etapa produtiva e acompanhar Slal.;S
-antagern dos equipamentos. bern coma fazer a expedc
, 9 aC,V)].::: aaraos
inidade com a programação prevista e Duscar c.onstai- te
F ;f,'nt0 OE
.cos fornecedores e gerar proceosmentos de venaas clircas
ent
preventive e corretiva err ccinformidade ao temp()
tomo
U.:ar ativamente ea CIPA coma presidente. com suporte nos eau/Marie
!aança e
iagierie do trabalho vitiand0 atender a demanda do produção, comercializaatia
iegais
cc seirançn.
io

3141-10 ! Tecreco
aa.intaaor PL

Função:

Tecnico Montador
PL

Quantidade.

SEGIVIED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Ar:(1, ;?"... 154. Centro. Londrina PR
'Telefone:(43 3323-7772 E-mail. segmed.Smt@gmall.com

_1

Descrição das I Desenvolver atividades tec:licas na area de produção de gerado,a,•.
Ativiciactes: acompanhamento dos processes coerac•oneis des:envolvidos pelos
apticações para a formagão de novos eduiparnentos e realizar atividana
acoplamento entre o motor e o alternador. bem comp fazer o fechairentc
disjuntores de proteção. curiexao de dabos de força
I
eQuiparnentos: rr::)nt.agerr. de dtiadrOS de comando.
•:;rArnas elaincos.

e
If';ste

EXPOSIÇÕES
Tipo Agenti::

Ru;do continuo
Ou intermitente

Agente:

Fonte,
.‘
Gerador-.

A

Meio e propgaçáotTraletõria:

ScriOra

Gravidade no
Riscu
Tipo/Tempo
Exposiche

T
Oados

Desct içad:
eiii,oarrlentos ruidosos oas empresas Contratai7tos
RicostPoss;veis danos a sat:al:lei:. (Lad°
o t:)arelho auditivo cauEar,:.,"•J
: Situacao de Controle da Avaliação: Contro!arin

Tipo Agente:
Fontes
Geradoras:

Agente:
unrfIcanze
s-Dive,•tte no

Mel() de propagação/Trajetória:

rliSPT;

Dados

Hidror.:arborietos
Aromaticos

Gravidade co
Risco

Ar - Cutâneo Ar Respiratório.
Contato

TipofTempo c'
Exposição.

Descrição: A er:uS..3:. c. anie
anuseio no ;13c6sh-; On traba;no.
I Riscos(Possiveis danos
saúde): Podem causar emenenamento.
orocarbone:os
i:i:itar.:fi7c dos pulmões, com tosse. stifocarna
Situaetio de Controle dai.‘‘..a

Tipo Apenti

••• ntrolecla
Agente:

in.:)ntaar:or

Meio de mope2aaorrraidteria:

let.6.z.idade
Contato

Descrição: Os-..a.;?...1E1r.)F, reailzados nos sisternaA enei'gizados poderr
de naZ)e.rali"
Riscos(Possiveis danos a saúde):
!evar a séric.)s ack.lenta
-;;;;1,: ;.0
de rnernoro!.:,
Situaçáo de Controle da Aveliaço 1 -!.trolado
Agente:
Forte-,
Geradoras

I

Melt. de propagaçãorrrajetoria:

t'• Part:c.:ulas
s e faiscas
liatn

Gravidade
Rise
Tipo/Tempo nr:
Exposiçao.

vre:r1t0S,
Dade

-t ouias

•

(Ivr:crr€,Ite i co,.ração lie
•
: R4scos(Possiveis danos a sar....;de: Ad !e5
traoalno :.;orno7 perfurar
peie
S;tuacao de Controle da Aatiaçäo: Controlado
Agente: !

Ouer'..de

Gravidade dc'
Risco.

SEGMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andira, 154. Centro. ;:cindrinp - PR
Telr•'Yorle. (43) 3323-7772 E-rnaii: seQmed.srnt©gmaii.corn

;:i`;

Fontes
Geraoaras:
Dados

1.

Meio de prope1 gaçãotTrajetoria:

),-

Tipo/Tempo (lc
Exposioiic

Contato

Descriçao: dO cargas susensas que podem se desprender e vir a atingir c
Riscos(Possiveis danos à saúde): Pode ocasionar lesOes ou até morte.
! Situaodo de Controle da Avaliação: Ni1v.) contmiado
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente

Intensidade!
Concentração

Técnica
Utilizada

Nível de
Ação

85 dB

Dos:metria

80 dB

88.1 dB

4valiação
Quantitative

80 dB

U
rjera

7.5o8

Avaliação
Quantitative

80 dB

Lixadeirs

86.3 dB

Avatação
Quantitative

80 tif3

;,-.)c,ticorte

93,3 uES

Avaliação
Quantitative

80 dB

Avaliação
Quantitativa

80 dB

Fonte
Geradora
•

Limite de
tolerar c<

lipoiTempo
Extvpsicao

'c'eraida

Tc,sto

102.4 dB

pt,17,c.3

1C:5 -.1E5

•

112 dB
'IS

EXAMES RECOMENDADOS
Exame

A.4iltrnels.a
: E.rarrori:

Adm.

Após
Adm.

Periódico

12 meses

ieses

6 meses

meses

6 meses

12 meses

meses
12 meses

Mudança
de Fun...

12 meses I
12 meses

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
JEFERSON (7,0N2...VES DOS 'SANTOS
EANDRO APARECIDO MENDES
LEONARDO JEAN R TAKETC.)Mt
GUSTAVO PW-F.IRO E•2)A SILVA

SEGMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTCA
Rua Ancira, 154. Centro. Londrina PR
Telefene (43) 3323-7772 E-mall• segmed.smt@grrail.corn

fJem.

Dt, SILVA
APE'
AND0•::

C.)LIVEIRA DAVID

•,::A

SUN:,

r -'.AN W....N DE Al...t,'r-ADA
I.ROMARIO GESAF-1 DOS. SNI-Cl)S

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTA
aide de ;
Colaboradores
CARGOS E FUNÇÕES
CB0 l Carob.

Descriçao das
Atividades:

Função:

Assis!ente Deser:.
Projetos i A

Quantidade:

7necani/.:;os

EtatlOraÇãO e reviF.-ao cFF
,
1; t.4
de klt atenuacao e os.e.moisF1SPf;r1iP;H

;••_11

0.4:ic;:i0

-

-";

a .necantca r!v:
gerador

reiaCiOnarjOS

çrupo
tãnlaS unift!areS.

3131.10 •

FunçAo:
Dt-tf,̀0

;

DescrIcao
Atividade

ipci Agectc

-Quantidade:

6

aça3
Orcalperit.:.s. kliai,s.e e iOrrniliaçâo rela!OfIc.,s. Revisac
fv de ç.p..oietos Descalvorvimanto e rnpin7.)7....:
ce Lic]tacóes e
131-30 1.
ne

Descrlçad das
Atividades

Assisilente Desen
Projetos I B

Função:
DeSen

Assistente Desen.
je:o•Li ;

Quatit:dad,

roe:.;;:a; EsoLrar.,
;.'",(77e:
.- .ac deplanilnas
,Lnle.) a forn(:1•••:,.
pendeicE para planilha de vendas.

EXPOSIÇÕES
Agente: I ..ostura

•

Gravidade dc,
Riscc

serra;:ri'

SEGMED SEGL1RANCA E IA EDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua A,-)r•ii
154. Centro. t.onrirna PR
¡43 3323-7772 E-m.se;r1cid.m14:gmaii.Corn

3 -.e:"CIJ:1 a
,'..O'

abi:i:no se-taco

Fontes
Geradoras;

I

Maio de propagagio/Trajetória:

Não Aplicavei

J

Tipo/Tempo de 1
Exposição:

rincoatmenie em ambiertes de trabalho onde
come em atividaaes de escritorios. Algurnas
tais como, braços erguidos caaege abaixada. tronco inclineric;
coroo. wane outras exigem maiores !orças internas para a execueão ct inarle4uadas esMo relacionadas a bananas at; assentos mal elaborados, ocriga.,
bc3:car inadequadamente.
Riscos(Possiveis danos h saúde): Podem gerar distúrbios psicologicos v:3
serials danos a saude do trabatriador porque procuzem alterações no organisi-,srpurometendo sua produtividade. sauce e segurança. tais como: LERIDCR'i.
hivertensão arterial. alteração dc sore diabetes: doenças nerecis-i
an,a.eire: digestivo (gastrite e úicera). tensao. ansiedade problernas de c,. .i•
ituaaao de Controle da Avaliação: No controlaoo

Darios

flscnco

Jvn

Agente: " Trabalho
Repetitivo

Two Ágentl,f Fontes . ,jso aequente do
Geradoras:
.
Dados

gtador

aç
Meio de propaho/Trajetõria:

...-uras
.se •

ac,:es

Gravidade
RIst.

Não Aplicavel

Tipo/Tempo de
Expesçã

Lisscridão: O trabainc repetitive; depende ao tempo necessanc.) para
ou a tarefa - ciclb A :areia coin repetitiviciade é aquela cujo cikia
n 3u segJndos ou que t,;,n mais de
cipio de trabalho - repetio
(come agarrar ou apertar. posturas
.aanplos: MovimentoF,
extansão do tii
impacto mecánico de tecidos moles
:a da
v.braçâo e ocasionalmente. baixas
Riscos(Possiveis danos
saúde): Roden levar a problemas •-•
(.1.arriap,iões ca
earnas e em casos mais graves a LER. Exembios: raici
tensional do pesa Jia; e A s rdrome cervic.-.al; nos ombros cita a sinoron,e,
tendinite bicipta:. a tendinite do supraespinhoso, a capsulite adesiva e a
po cotovelo. Dunn° e mão cita a epicondlite. a tenossincvile Oe De Ouervi-;:•
e a compresec co nervo ainar.
1 Situação de Controle da Avaliação: Não controlado

i-e•htos.

EXAMES RECOMENDADOS
Exame

I Adm.

Após
Adm.

7'in 1?

Periódico

Mudança F Ret.
# de Func. . Trab.

12

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
f..SA
• í.:• ••••••:'
4

'•

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Anoirá. 154, Certro, Londrina - PR
Telefone:(43. 3323-7772 E-mail: seomed.smtagrnail.corn

Dem.

-ON

DERAÇÕES F NAIS

rrelario

'

5. Par:,

e',:arries ele -ie.:\essita de acordo corn a setor e a
t:!ei:, es exames citadcs ro peroso e s riscos carrespoiln<li

r nir..rnaobeG e as transmita pare seu !re.ualharior.
rnnAn
atiriii5metro
o exame de audipmetr.
;;:in;;fatOrialS:

sangue• exigem jejum de no rninirno 6 '
,,oras:
•,;‘. Urine colher a primeira u'ina da manhã.
Fezes: Coletar amostra de locais var ados.
.es .1tie exigem situações especiais serão espc.,
,cificados ndiiduai
ame de eletroeneetalograma, recornenda-se que o colaborador
jfil e serri
A res‘r)or.sat, oz,4:ie tecnica do oreserr.e 0QcLirriente. ccrfeccionado pelos prof
restringe-se ÜrliCa e exclusivamente as avalia.'ões e recorrendacões realizadas pelo iresrno.
ernpresa
• !!..;:;!:>
responsabilicade nasua implementacão. IncLisive e principalmente (.4
diversa;
aqui preconizadas.
CLIMCA
• SEGNIED
• SEPREV

OCi)PACIONAIS RECOMENDADAS:
ONDRINA, PR - R_ Anciira. 154 - Londrina. PR - Fone:(43)3323-7772
AMEÊ. PR - R. Nossa Senhora do Rocio, 300 - Fone:(43) 3035-3139

LiCOS EXAMINADORES;
• 'a. ilvanoa E U at toloR. f.;:•16
41
*
T. Cvi-Ja
• Ora. ker.ma Dayane Cat
41:
';astro
e.z. •
Zane:ti Paiva ; Maroueze: CRM 2.2,AFIc»PR ,MEDICO COORDENADOR)
LONDRINA

.Locas C. C. Márqueze
TrataipO - CRM: 24666-PR

".\.iae C.3ore'e riaida
RESPONSÁVEL DA EMPRESA

SEGMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LIDA
Rua Andra 154, Centro. 1...Urh)!'ir13 - PR
e,o!:1,a;: (43)3323-7772 E-maiI• seqmed.srntgigmall.com

SEGMED
SEGURANÇA E
MEDICINA DO
TRABALHO

PPRA / LIP / LTCAT / PCMSO
AGOSTO 2020/2021

SETE LOCAÇOES LTDA

Segmed - Segurança e Medicina do Trabalho
Rua Andira, 154 - Tel (43)3323-7772
Londrina - Parana - CEP: 86020-520
segmed.smt@gmall.com

DICAS IMPORTANTES:
LEIA ATENTAMENTE TODAS AS PAGINAS DESTES DOCUMENTOS.
VERIFIQUE SE FALTA ALGUMA ATIVIDADE QUE 0 COLABORADOR
EXECUTA E NÃO ESTA MENCIONADA NA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES.
PPRA - ATENÇÃO NAS PAGINAS:
A EMPRESA DEVERA ADOTAR E MANTER UM REGISTRO DE DADOS
TËCNICO E ADMINISTRATIVO DO DESENVOLVIMENTO DO PPRA, DE
ACORDO COM A NR 9 ITEM 9.3.8.
Independente da ocorrência de alterações ou da implantação de medidas cu
interfirarn ou controlem a exposição dos trabalhadores aos agentes ambientais, deverá haver o
monitoramento periodic° dessa exposição. Os estudos, as recomendações e as orientações das
prioridades de execução das medidas de controle são de responsabilidade da empresa.
O planejamento, metodologia, implantação e documentação das medidas de
controle são de responsabilidade das lideranças das areas ou da empresa, que deverá
elaborar e executar Plano de Ação Gerencial do PPRA. (Multa MTE: de R$1.799.39 a
R$5.244.95). Verificar os meios de divulgação dos dados que aponta o PPRA e registrar o
que está sendo realizado.(Multa MTE: de R$1.201,37 a R$3.494.50).
Qualquer alteração no processo de trabalho, estrutura física e funções, deverão
ser comunicadas a SEGMED para serem realizados os devidos adendos.
Avaliações quantitativas para complementar a avaliação do ambiente devem ser
planejadas e custeadas pelo empregador com o objetivo de monitorar o ambiente de trabalho.
alem de dar subsidio técnico para a caractenzação de insalubridade.

LIP / LTCAT ATENÇÃO NAS PAGINAS:
Observe com atenção quem tem direito a insalubridade e a periculosidade. Observe se
são necessários EPI's para neutralizar o adicional. Também verifique que pode ter insalubridadei
periculostdade e não ter aposentadoria especial ou vice versa. Ver todos as conclusões.

PCMSO - ATENÇÃO NAS PAGINAS:
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- IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
RAZAO SOCIAL: SETE LOCAÇÕES LTDA
NOME FANTASIA: SETE LOCAÇÕES E EVENTOS
CNN:08.930.11610002-12
ENDEREÇO: NASSIM JABUR, 1055
BAIRRO: PAULISTA
CIDADE: LONDRINA
ESTADO: PR
CEP: 66079-050
FONE: 43-3327-7787
CNAE (principal): 77.11-0-00
Atividade Principal: LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
Atividade Secundaria: 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparaçào rrecanica de veiculas
automotores 46,61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas. aparelhos e equipamentos para uso
agropecuário; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso
industrial, partes e peças 46.69-9-99 - Comercio atacadista de outras máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente: partes e peças 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos
agr colas sem operador
GRAU DE RISCO: 1
COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
Faixa Etária

Masculino

Feminino

-18 ANOS

0

0

+18 e -45 ANOS
+45 ANOS
Funcionários por sexo
Total de funcionários

RESPONSAVELOS) DA EMPRESA:
1. JUNIOR CESAR DOS SANTOS PORTUGAL (NIT: 126.37389.53-4)

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
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2-APRESENTAÇÃO
O PPRA coltern os aspectos estruturais do programa, tais como: antecipação. reconhecimento, avaliação.
monitoramento e controle dos riscos ambientas existentes no ambiente de trabalho.
A arrplitude e a complexidade do PPRA dependera da identificaçáo dos riscos ambientais encortrados na fase
da antecipação ou do reconhecimento, Caso não sejam identificados riscos ambientais, o PPRA se resumirá a fase de
antecioação dos riscos, registro e divulgação dos dados encontrados. A análise dos riscos encontrados no ambiente
de trabalho a clue o colaborador esta exposto, segue de acordo com o diagrama abaixo:

AnteCiPaGa 0.
RacOnhecimentn e
Levantamento dos. rixras

Avallacao dos Riscos a sta
Expoisicao do Trabalho

PPRA
E5.

Estabelec Wolcott,. de
Meta. e Prioridades ate
Contrcsle

riiionitorantente. de
aos. RillbC010

Crotsograrna da
implantactio

Nola: "NR-9. item 9.1.2.1 Quando niio forem identificados riscos ambientais nas fases de antecipaçãd ou
reccnhecimento, descritas no Item 9.3.2 e 9 3.3. o PPRA poderá resumtr-se as etapas previstas nas alineas 'a"
(antecipagtio e reconhectnerito dos riscos)
(registro e divulgação dos dados) do sub-item 9.3 1
As etapas do PPRA sera; registradas deste documento e deverão ficar a disposição das Autoridades, Serviço
Especializacc em Segurança e Medicine do Trabalho (SESIVIT), Comissão Interna de Prevenção a Acidentes (CIPA),
Institute) Nacional ou Seguro Social (INSS, Secretar.° de Inspeção do Trabalho/Departamento de Segurança e Saúde
no I rabalho (SIT•DSST Delegacia Regional do rrabalho iDRT), entre outros.
A guarda do documento, autorização para emissão de cópias, divulgação de seu conteúdo, são de excluSiva
respç:abiiidado da empresa através de seus mandatários.
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3 - OBJETIVOS
O PPRA é pane integrante do Programa de Segurança Ocupacional da SETE
conjunto com outras iniciativas prevercionistas da empresa.

LOCAÇÕES

LTDA. em

Este programa,tern corno objetivo o levantamento dos riscos no ambiente de trabalho, avalia çaio potencial dos
riscos, sua quantificação ou qualificação e a melhoria das condições de segurança e saUcie no r-eio arabiente de
trabalho.
V!sa tambeni propor medidas de prevenção e controle dos risc,cis encontrados. atraves
minirni2acao ou eliminação dos mesmos.

s,ca reutratzação.

Este trabalho informa os empregadores e trabalhadores sobre es riscos, meios para prewar ou liffrar tais
riscos e para proteger-se dos mesmos de modo a alcançar altos indices de satisfação em relaçaa a preservaçâo do
.•)ern estar e da !ntegr,cade física e mental dos trabalhadores.
O presente programa tern por finalidade atender as determinações legais emaradas da Ministraio do Trabalho
atraves da NR-9 Norma Regularnentadora de N 9). ca portaria 3.214 do 08106178. publicada no Diario Oficia! da
.aniao iD013) em 06/07178 e da portara 25 de 29112.94. publicado no DOU em 3011294 (Rep. iC;." 2951, estando em
partir de ante°.
3.1 - OBJETIVO GERAL
Avaliar as atividades desenvolvidas pelos empregados no exercido de todas as suas fuacões e ot.; atividades
determr.ando se os mesmos estiveram expostos a agentes nocivos, corn potencialidade de causar arejuizo i saUde ou
a
r,tegridade fisica, em conforniidade corn a legislação vigente. Basea-se em antecipação. rec,onnecirnento
aialior»1-io e consequente controle da oconlincia de riscos ambientais existentes ou que venham a istir no ambiente
de trabaitto. tendo dm consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturals.
3.2 - OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Controlar os risccs amalentias no local de trabalhe com a adoção de medidas de controle:
• Monitorar a exposigão dos colaboradores aos riscos ambientais existentes no local de trabalho:
• Fornecer inforrnaçâes sobre as condições de trabalho dos trabelnadores na empresa
• Apresentar informações sobre a saúdo, o bem estar e a :ntegr cade física e mental dos trabalhadores da
orapreaa
• A:lalisar as condições de trabalho no processo produtivo, visando identificar os risccs potenciais e sagerir
medidas da proteção para a sua redução ou, eliminação.

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andira, 154, Centro, Londrina - PR
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4 - BASE LEGAL
As Normas Regulamentadoras (NR). relativas a segurança e saúde do trabalho são de observancia
obrigatóra pelas empresas privadas e públicas e peles OrgAos públicos da administração direta e indireta. bem como
pelos Orgeos cos Poderes Legislativo e Judie**, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis de
Trabalho
O PPRA e parte integrante do conjunto mais ample das iniciativas da empresa no cameo da preservação Oa
saúde e integridade dos trabalhadores, devendo estar articulando com o disposto nas demais Normas
Regulame.
,ntacioras e Legislar,tes Previdencierias. Em especial com o Programa de Controle Medico de SaL;ce
Ocipacional - PCMSO, determinado de acordo com a NR 7. promovendo assim ume interligação entre os proqrarnas
prevencionistas da empresa.e consequentemente informações para planejamento de avaliações medicas direconadas
identificaçao ce eventuais alterações do estado de saúde do trabalhador, preferentemente ainda em estagos
subctinicas.
O não curnpr mente das disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho acarretara
ao empregador a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente.
O presente PPRA tem sustentação legal na:
• Lei n° 6.514 cc 22,12/1977
• Portaria Mnisterial n° 3.214 de 08/06/1978
• Portaria Ministerial n°001 de 08/01/1982
• Lei n° 5.889 de 08/06/1973
• Portaria Ministerial n° 3.067 de 12/04/1988
• CLT em seu It. lI. Cap. V. Seção XIII. Art. 189. 191. 192, 195
• CLT ern seu Tit. X. Cap. II. Seção IX, Art 826
• CPC, Art. 421. 422,423 424. 425. 429. 432
• Lei n'• 5.584 de 28/06/1970
• INSS Lei 8.212/91 de 24;07 1991
• INSS ,e r" 8.213/91 de 24!07 1991
• INSS )ocreto n" 3.048/99 de 06/05.- 1999
• INSSIDC n°084. 087. 094 e 118
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5- CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Seguinaa aoin base nos preceitos legais vigentes. passamos a analisar os aspectos relativos ao amfsente de
trabalho, objetivo do presente trabalho, aplicaveis à empresa inspecionaria, considerando sua claasifcação de acordo
com as normas expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ern razão do número de empregados e a nat'ureza
co nsco de sues atividades. Para lento,foram efetuados os devidos levantamentos na empresa, sempre na companhia
dos funcionarias. pela Gerência e encarregados dos setores da mesma As atividades de levantamento das condiçaes
(*(s)amp.ente(s) de trabalho foram realizadas nas dependências da SETE LOCAÇÕES LTDA.
A NR g estabelece a obrigatoriedade da elaboração e impleroentação, por pare. de woes os einareaadores e
institiaacee
admitam trabalhadores corno empregados, do Programa de Prevenção d Riseos Ambienties - PPRA.
visando a raes,,ensao da saUde e da :ntegridade dos trabalhadores, através da antecipaçao, reconnecime.nto, avaliação
e conseqbei controle cta ocoaAncia de riscos ambientais e suas possíveis influências no bem ester e na integridade
fisida e rhe:•:-.‘3; do trabalhador
As ações do PPRA devem ser desenvolvidas em âmbito de cada estabelecimento, sob a
responsabilidade do empregador. com a participação dos trabalhadores, sendo que uma reavaliação e uma
analise global de seu desenvolvimento para a realização de ajustes necessários e estabelecimentos de novas
meets e prioridades devera ser realizado anualmente ou sempre que necessário, conforme estipula a NR - 9.
Para efeito deste PPRA sea consaferados riscos arabientais, es agentes existentes ao meio ambiente de
trabalho que, ern função de sua natureza, concentração 00 intens:dacie, tempo e grau de exposição. são capazes de
eaasar cano a saúde do trabalhador e são classificados em:
• Agentes Fisicos. ruido, frio, calor. racisações (ionizantes. não lonizantes), umidade, pressões anormais,
• Agentes Quimicos paras minerais, poeiras vegetais, névoas, neblina, gases, vapor, substancias diversas,
r: I 't";S T e
hairocarbonetos:
• Agentes Biológicos. virus, bactérias, protozoários, fungos, bacilos, parasites. mareargalismos, animals
anhentos.
• Agentes Ergonômicos esforço fisico. ritmo excessivo, trabalho em turnos, postura incorreta levantamento e
trarsporte manual de peso, monotonia e repetitividade..;ornada orolongacia, controle rigioa de produtividade:
• Acidentes: niaquirias, equipamentos ou implementos seal proteção. ferramentas (inadeauaaasi defeituosas),
arranjo fisico inadequado e outras situações.
Para avallaçao do presente documento foram avaliados os riscos Fisicos, Quimicos e Biolegicos. eoeforrne
eatzeaelece a NR9 ria 'tern: '9 1.5 Para efeito desta NP, consideram-se nscos ambientais os ageores físicos, químicos
e brologicos exieterees n:;,s arnbientes e trabalhe) que, ern fungâo de sua natureza. concentragao ouIntensidatie
tempo de expos;ça:. sae: capazes de causer danos a saúde So trabathador." grifo nosso).
A empresa devera adotar e manter um registro de dados técnico estruturado de forma a constituir um
histórico técnico e e administrativo do desenvolvimento do PPRA, de acordo com a NR 9 item 9.3.6.. tais
como: relatórios de antecipação ou de reconhecimento de riscos, laudos técnicos de avaliação quantitative
dos agentes ambientais, registros de treinamento, entre outros. O registro de dados e o presente documento
devera0 estar sempre OispOnivel aos colaboradores interessados ou seus representantes e
autoridades
competentes e devera ser mental° por urn período minimo de 20 anos, ja que este é o pres..; ;;;i7a
das
ações cive;s conforme determine o Art. 177 do Código de Processo Civil acapc).

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andirá. 154, Centro. Londrina - PR
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6 - RESPONSABILIDADES
Os empregadores deverão informar todos os seus colaboradores de maneira apropriada e suficiente sobre oe
riscos arenientais que possam cinginar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponiveis para nrevenie limiter ou
eliminar tais riscos e para proteger-se dos mesmos assim corno a proteção ao meio ambiente de pessiveis impactos
ambientais.
Cabe aos empregadores proporcionar os meios e recursos neeessános pare o cumprimentc dos objetivos e
atribuicbes coSESMT ou dos criterios estabelecidos pela NR-9.
Os colabereOores interessados terão o direitc de apresentar propostas e receber irformaeoese orentaçoes
fim oe assegurar a proteção aos riscos ambientais identificados na execeçáo do PPRA
Sempre que varias empregadores realizem simultaneamente aVvidades no mesmo local cc trabalho terao
ciever de executer a0eis integradas para aplicar as rnedidas previstas no PPRA visando áproteçãede odes es
colaeoradorespc:s!os aos riscos ambientais.
O conhecimento e a percepção que os colaboradores têm do processo de tranalho e dos riscos amteentais
presentes, incluindo os cados consignados no Mapa cc Riscos, previstos na NR-5, deverão ser considerados pare tins
de planejamento e execução do PPRA em todas as suas fases.
RESPONSABILIDADES DO EMPREGADOR:
• 0 empregador el o respensavel por estabelecer, implementer e assegurar a Cumur•trer,10 do PPRA. como
atrodade permanente da empresa".
• Informer aos trabalberiore.s sobre os escos ambientais e meios disponíveis de proteção.
• 0...plareeearnerie...e.a....implareaçae dasernedidas de. contrail', são de CaSIMISabiktadd des liPerange$ das...area55
,%.k4.1-1a_.ernpresa clue de.yerA elabQrar e executer Plano de Aao.Gerencial ctg PPRA.
• o moruterarnentt) periódico da exposição dos trabalhadores aos riscos ambientais seta realizado sernpie :tee
rower alterações nos processos produtivos, nos locals de trabalho ou nc modo de execução das tarefas
quando da adoção de novas medidas de controle.
RFSPONSABILIDADES DOS TRABALHADORES.
• Os trabalhadores tem como responsabilidade colaborar e participar na implantaçãc e C:KOCki00 do PPRA
• Seguir as orientacdes recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do PPRA: e informer ao seu superior
teerarquico direto as ocorrências title. a seu julgamento. possam implicar em riscos ã saúde dos
trabalhadores.
• Utilizar os E,PI'se EPCt ciP3p,x0i1;zados pelo empregador.

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andirã. 154, Centro, Lordriria - PR
Tele4ene:(43) 3323-7772 E-mail: segmed.smt@gmail.com

9/38

7- AVALIAÇÃO DOS RISCOS
De acoreo eom a realidade da empresa e da legislação vigente, o presente Pregrama k Prevenção de Riscos
Ambieetais - PPP:abranger a ostrutura e o desenvolvimento. unindo as informações colhieas. os levantamentos qualitativos
e cuantitaevos, aseee (ere) as informações pertinentes para a correta implementação dos dermas doeumentos de SST.
7,1 - METODOLOGIA
riscos é feito corn ease nas entrevistas torn trabalhadores ou seus respeatifos
O reconhecimentc,
taiebem seraves de consulta cte bibliografia a respeito dos Riscos Arebientais especificas ex:lentes na ativicaee oasempenhada
pela empresa SETE LOCAÇÕES LTDA.
A. avaleieües (fa exposeeeo aos Riscos Ambientais foram ftetas tornando-se cor base a analme simultãnea e
concorrente dos seguintes fatores a eles relacionacos.
• Avaliaçao minociosa dos locais cie trabaleo. posto por post) de traPalho. corn reeonhecimeeio, CJe eeentkials nscos
ameie.neas existentes e os fatores humanos que os agravare para elaboração de treinamentos espeeilices corn ooletive
de elimeeleati eentrole
• A avaliaça:va e euantitativa pare comprovar a exposiçào ou a incidência dos teems eye-efficacies na etapa de
reconnecenie t:.. ei
diinensionado a exposição dos trabalhadores e elaboraaas as respectivas medas de controle.
Alem de claseit.
de risco e vet:ficar a necessidadede avaliaçac quantitative
• Devera ser paru eeegrante no PPRA um plano de ação eonternMarric atividades. metas .: eoridades a sarem
:mplementadas de forma a eliminar, minimizer ou controlar os riscos ambientais.
• Avaliação Qualitative visa, a efetiva exposição; a suposta concentração ou intensidade: a easidade ou nivel de
agressividade. o grau de exposição. ria siipoeta hipersensieilidade: e o tempo de efetiva exposeeio.
• Avaliação rias ieeniiaaoea i neutral.zaeees dos riscos na tentativa de elimine-los.
- EXPOSIÇÃO HABITUAle'PERMANENTE:
eiela qua oc.orre eaeitualrnente ou pormanenternente ser- ntervalos de tempo. ou seja, aquela em que a calaboiactor
c.ta ccktvloar-x;n:c.:
7.1.2 - EXPOSIÇA0 OCASIONAL/INTERMITENTE.
Aquela que mare altemadameete ea tempos em tempos. au apenas por ¡mesa, eventualmente. au seja. aquela cm que
o colaborador não esla continuamente exposto.
7,1.3- LIMITE DE TOLERANCIA
Ladle de toterancia T ;vie muites vezes aparece como Ti
ngle.s• "tresreed ilm.r vaitiqs")• uuir cereeeta
funuarnental pare c direito tratair sta Através de estudos exaustivos. procurou-se estabelecer e Write commit:vet com a
saleeridade da ar'ti,erIte ern que •ilz: o trabalhador, pare as male diversas substâncias. O ;ante ee icier-an:ea e expresso de
acordo corn a unmade r,e medida no agente nocivo sendo asst,e nepenneree em tempo e grau. da exposiOo de lunc,onario na
empresa.
7.1.4 - NIVEL DE AÇAO.
Cons:dera-se nivel ia ai,Ao o valor acena do 4..al clever, ser me:atlas açees preventives de forma a minimizer a
probabilidade de que as exposiçiees a agentes arnbientais ultrapasscre os !mites de exposição, As Kees devem incluir a
manitoramento pelted:co da exposiOc. a informação aos colaboradores e. o controle mretico.
ONTE GERADORA:
SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LIDA
Rua Andirá. I54, Centro. Londrina - PR
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Cada axclosição em particular e gerada por um conjunto ou or algum agente nocivo. Uma fonte geradora é resporisavai
pela ueraçao Oa cada agenle nocivo encontrado no ambiente de trabalho a que o colaborador estil exposto.
7.2 - FASES:
A figara ;cadmic. ilastra cacia fase e Suas etapas associadas.
ANAL ISt:
°CSCf•VOLV004,t.

IC)F.NTEFIC.A l; AO)
a *0.1,010
a at). :Ant:la
00
0,,Warkla

-""1==.:d
^WM.PI

C-Ij

72.1 - ANTECIPAÇÃO
A antecipai;Ao de risaos arrentas consiste na analise realizada aconcepção de novos projetos e no estua., Pram de
modificações dos pa-trans ou processos on traoalno, reformas e ampliações de instalações, novos produtosisubprodulos. novas
substâncias.
alterações qua modifiquem a rotina existente, no sentido de identificar cs possiveis riscos -.1ae irão
ocorrer em função dessas alterações e adotar as medidas necessárias para elMinar, reduzir ou neutralizar a exposicao dos
trabeilhadoru s.
0 empregador aevera informer ao setor rasoonsavel pains dados de Segurança e Saade OCUpactonat toda vez que for
verificada a possitalviade ce implantação de novas instalações. maquinas e equiparnento, matodes ou processos de trabalha. ou
de modificação dos ia eciaerites, de forma que influenciem na exposição dos trabalhadores, para cue sea efetuada a anteripa:
(ao
dos ':scos ambientais
7 2.2 - RECONHECIMENTO
Esta etapa envolve a identiticaçad qualitativa e a explioitoçao dos iscos existentes nos airb:entes de trabaho. As
informações necessárias aes:a etapa sac.
• A deterrninaçáo e localização das possiveis fontes geradoras, traietortas e meios de propagaaan. caracterização cias
aa,idiries
tipo de exposição. identiricacão das funções e determinação do numere ea trataalhadores expostos
cacos existentes na arnorasa indicatrvos on possível comprometimento da sa-Ae decorrentes
if:KAuo possivels calos saúde relacionados aos riscos ¡cientificados disponíveis na literatura técnica
• A ocsciição das mertidas tie controle A existentes na empresa e des possíveis alteraçoes para aiimontar a sua efic3i'aaia
ird redução ou elarailaçao dos riscos ambientais.
• Informa0es rattidas nos seguinies documentos- Mapas de R.scos Arr•bientais. Levantarmentos do Riscos aos Postos ac
Trabalho e Amalise "7-'reliminai de Riscos - APR
sr tratanco
agonies duimicoa, sera informado o nome da substancia ativa, não sendo aceitas citações de
nomes comercia,s. Informer a concentração, intensidade e tempo de exposiçâo conforme ocaso aos agentes locivos.

7 2 3. Ava i..IAÇÃO DOS RISCOS AYSIEV-AIS E DA EXPOSIÇÃO DOS TRASALkADORES
Av
.aas riscos
consiste
analise das caracteristicas dos agentes ambientais e do tempo de exposicão
a estes ag.a.a.,. ;,,Faa astimat o poteacial de dams i satide dos trabalhadores nos moldes previstos na Portaria N S.ae 11 da
Mary:- de 20:0 --,os oais onde identificados riscos no ambiente de trabaiho, os requisitos co item 9.3.3 da NR-9.
SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andira 154, Centro, Londrina - PR
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Para efeito da Norma Regulamentadora W 9 -Program de Prevenção de Riscos Amteentais PPRA)- são coesiderados
risete arnteentais os agentes fisicos. guimicos e biologicos existentes nos ambientes de trabalho que. em função cc sea natureza.
reireentração ou intens,cade e tempo de exposição, see capazes de causer danos a integridade fisica ú a sat...de no trabalhador.
São utilizados métodos cie avaliação qualitative e euantitativa pare canensionar 3 aoacerilreeaa ou inlensicade des
agentes amieentais nos locais de trabalho e a exposição dos trabalhadores a esses agentes.
A .AVALIAÇÃO QUALITATIVA de agentes ambientais será realizada pare dimensionar a exposeeo dos treballiacores
eos seguintes sitliaçees:
a. Exteeeesn aos agentes ambientais corn o perfil do expoeiteio identificacle na etapa as reaenheernene.) qua: nee
avaliação quantitative:
b. ex a..eaae nos agentes esicos pressões anormais. frio, radiaçoes nee ionizantes infeesom e ultra-see, aaiçiac aos agentes querticos nas formes solda ou liquicla. cue não sofram processo de ciesanteeraçec mecenica.
neroança ce estaco isco combustão, reação quince. deromenseeo rraovirnentaeeo. difuseo m aquecimento. oue
possam gerar aerodispersoidee, gases ou vapores'
d. Exposição aos agentes quimicos na forma de aerodispersoices. gases ou vapores, gaando eão exiteir iretocclogea te0
coleta ou alelee para tat.
e. E xposiç.ao aos agentes biológicos.
A AVALIACA0 QUANTITATIVA ce agentes arnbientais será realizada Data dimensionar a exposição eos trabalhadores
nas seguintes seueoee
Exposiçeo aos agentes fisicos ru;do, calor e vibra0eS localizadas e de corpo inteiro ace e
de expoeição
oureficado na eta;.; de reconneeimente que regeeira avaliação quantitative;
Exposição aos agentes queracos ern forma de aerodispersoiees, gases ou vapores, guando exise. reetociologia de elete
ot analise par a tel e corn o pare ee exposiçáo identifeario na etapa ae reconhecimente ne regueira avaliação
quantitativa:
.1 2 - MONITQRIAMENTO
As etapa
eenvolvitas serec regiseacas em relaterios eeeindo necessário lustrados), e acedas em segee.:rcia
este documento-base e ereuivacas cm ordem
A divuigaciao cos dados. no conjunto. sera realizada •„:e depanamcnte peseeel, que recebeei copia, de eeles os
documentos procuzetos. A divulgaçae ern cede setor sera feita. veto del:mew-nerve, pessoal alem dir re: a aes
con
os trabalhadores de Cunho educativo e de eonscienlização. além dos treinamentos especifcos rescessemos deverao ser
arqk.iivados na Empresa. sobe a respoesabilieace da gerência e serão mantidos por um perlodo neo leerier a 2l.") anos de ecordo
com o estabelecido beta instrumente ecrmativos respectivo, no seu sub item 9 3 8.2.
O Documente base oeve ser apresentaco à CIPA — Cortessão Interne de Preveneete ris Arelantes ueianco ea:a for
censtituida). durante urna de aieis re;noes. deaendo sua cópia ser anexada an live cie atas cesta annesseo
O revere -le daces devera ester sempre disponieel acs trabalhadoree interessados (tie seus representantes e pa-a as
autoriaades cerepetentee
7.2.5 - CON1R0LE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Serão vatareeccidae medidas necessárias e suficientes para a eliminação ou redução des riscos ambientais. As medidas
peaeativas serão obrigatórias sempre que for uttrapassado o limite de tolerância ou a presença de um risco nocivo a saúde.
faz-so necessário um monitararnente periedico. con, informação aos trabalhadores e o controle medico.
O PPRA será de abrangencia e profundidade gradual es caracteristicas dos riscos e das necesisidadea de controle.
sendo que nos locais onde nee selam identificados esces se limitará ao registro e divulgação dos dados coletaeos em cameo.
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Ceiancle detectada alguma exposição a saúde dos empregados. a empresa devera comurticar ao Metier> co Trabalno
coordenador do PCMSO. para as devidas providências. Ca mesma forma. toda vez que houver suspeita medica com relaçeo a
exposeeie ambiental. o Medico do Trabalho responsevel pelo PCMSC.). actonare o teener) responsavel pelo PPRA, para as
avaliações
ugestões de controles necessaries a elimina;:k). redução a ravels toleraveis de exposição eieu aplicação dc
mock:ran ee err: tcçao aos ernprogaddS.
()cave() ainda serern proestas medidas necessaries e suficientes pare a eliminação, mirzeçee
riscos ameierears sempre que for verificada urna ou mais das seguintes siteareaes:

contrate coe

a. r-or.'os oolencials na fase ee anterepacec:

b. Creetetr. freer!) aenstarados recos evioentea a seeds na fase de reconhecimento:
c. feeanze es resultados daa avaliações quareilativas forem supericres aos valores limites preveics aarR- IS et, ee.
AC-3111 .,Amenean Conference.of Governmental ladustrial Hygienists)
C. Quenee. epos a avaliação quantitative dos agentes. for constatada exposição acima dos Nii is de ação estabelecidos
boo !tern 9.3 6.2 da NR 9 i.Portaria n° 3214I7e, do Ministerie do Trabalhai
oas all
e. Quance
easiceeo ao ageete apresentar medias geometric:as de intensidade nu cie concentração supenores aos
t:
limites
cc estatteleciaos na NR I ti Poiaria n°321478. ao Ministério do Trabalhol. ou a ausencia oestes. os
limites
• e ;.esaalle i i.. da ACGIH vigentes
•
LJ a f"r:
exposiçao ae alor apresentar valores de IBUTG senores ao estartelecale no Aileen 3 re- Nerrea
Regulamentadera NR 15 i,Porlaria n° 3214778. do Ministério do Trabalho).
a. Quando, atreves do controle medico da saúde. fiar caracterizado e naeo causal entre danae oesorvados na saúde dos
tratealhaderes e a situação de trabalho a que eles flearn expostos.
As medicas de controle a serem implantadas obedecerão a seguinte ordem hierárquica. Medidas de controle coletivo:
Medidas de carater administrativo ou de organização do trabalho; e Utilização de EN. As medidas de controle deverão ser
previstas no Plano ee Ação constante do PRA:que deve ser assinado pelo responsével peles a;r5es cio mesmo.
7.3 - ACIDENTE DE TRABALHO
Acidente de traoalho é aquele que acontece no exercicio do trabalhe a serviço da empresa prevecando lesão corporal
ou pet-take:40o funcional podendo causer morte. perda ou redução permanente ou temporena, da capatedace para c trebeee, Oz
acidentes sec evitaveis. por isso. ê possivel prevenelos. procurando identificar sues causes e age snore etas.
Atreves da integraçeo dos novos erripreetioos, forrecimentc de EPIs. treinamentos, inspeçâo dc.. segurança: reek...ernes
a prevencAo de acidenies além tie levantameraos e Mapas le Riscos puscande a conscientizaçao de keels. Prevenção tarnteer.
se fez atraves da armlet.: ee acice•ettes ocorrefoe. tocos os acidentes devem ser analisados, buscando sues causes com o or:eerie
de proper rm:was preveetivas ete corretivas que evitem sua repetição.
Dentro do Prograrna de Segurança. os ravels de comando see os principais resprinsaves pela eeerareonal.zaceo lee
programas implantacos deveneo cumprir e fazer as diretrizes estabelecidae A Segurança é um fate; meet)importante na tornada
de cri.soos. 1.14.r isso cleve sei administrada cclm a mesma serenidade e efictencia corn que see reredos os aspectos
de itualicaie Prodotividade eeste. etc. São funeamcntais. os seguintes aspectos de acordo com o programa.
7.4 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA(EPC's)

EPC e todo o dispoeitivo. sisterna ou meet fisico ou mdvel de abrangéncia coletiva destinado a veserear a integridade
física e a eeede dos colaboradoe es. O estudo, oesen..oleimente e implantação cc medidas de proteção coletiva deverão obedecei
segui te reearquee
• Medeias que eliminee.
• faierhoes ("pit

ovia

re..iizare a utilizaça-z; da a forrnaçeo de agentes preercliciae e saele:
a lt.içao OU dissomoriaçao desses age ltes orejud:cfe;s

• Merdas que reritizern os ri vs ou a coreentraçao desses agerees no ambiente de traealho.
A implanlaeao de medidas dc career crate:A.0 arevera ser acompannaca de treinamento dos oolaboradores quanto aos
procedimentos que assegurem a sua Ofitnénnia ace ie!forrrac•a,:i sabre as eventuais limitações de proteção que ofereçam. Quando
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coiripiovádo polo empregador ou instituição: a inviabiliaade técnica da adoção de meclidas de protooao coletiva o. di.iando estas
nao foram suficientes o encontrarem-se em Lase de estudo. planetaMento ou implantação ou ainde em carster complementar ou
emergencial, deverão ser adotadas outras medidas obedecendo-se à seguinte nierargula: Mediclac de caráter adrninistnativo ou ce
organização do trabalho: Utilizagao de Equipamento de Proteção Individual - EPI.
7.5 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI):
EPI i toda Q equiparnentc co uso indyidual. destinacio a preserver a mtegridade fiSiCa
)lanoradores. Conforme determna a NR 6: a aplicagac dessa mediae e imprescindivel observe':

o

Ce

dos

• Recomendar a EPI adequado tecnicamente ao risco a aue a colaborador este exposto e a atividade exerdidzi
considerano-se a efic:iencia necessaria data o controle da exposiçâo ao risco e no conforto. Segundo avaliação do
cfAancraccr usuário:
• Estaoulecer programa ao treinamento dos trabalhadores quanto zl sua correta utilização e onem,t,iao seu: as lirnitaçóes
co proteção que o EPI oferece:
•

Fsteoeteco non-ras e procedimentos para promover o forrecimento. o uso, a guarda. a higienizaçao. ,e,riservação.
marintecção e a reposiçao do EPI, visandn garantir as condições oo proteção oricinalmente estatinic -:•rta;

• CaracWrzar as tunçes
iscos ainotentais

cu

atividades aos trabalhadores, com a respective identificação dos EPI.,; tAil.7ados para mi

Os EPIs devem ser rnantitios nigienizadcs e em perfeito estada de consariacáo ae acordo con; .ft,"; detarminacões de
manutencao que equern
• A emorese e nora "a a (criecer aos empregados EPI's gratuitamente e em boas condições:
• Os EP.

o devem ser usados e recomencados se as proter,teas coletivas forem tecnicamente inviaveiS ifr:cu ineficszes:

nderão ser recomendados enquanto a medidas de proteção coletivas astivetem em estuan o,, ,entio ,mplantarms:
eterclet situações de ernergencia:
E Pi fornecido polo empresa deve possuir CA (Certificado da Aprovação), exped do pelo tvlinicterio do Trabalho:
• Ao fornecer o EPI, a empresa devera registrar o recebimento por parte do empregado em formulário próprio;
• Ao fornecer o EPI, a empresa devera treinar o empregado para o uso do EPI da forma mais adequada:
, EPI. a empresa deve turner o seu uso obrigaK:rio nas areas de risco eÔurecornoi,dadas:
• Az" icrilecer
• Ao ernprepaco cabe user o EPI somente para a finalidade a que se destina, zelar pela Sua guarda e conservação;
• Ao empregauc. ":abe usar o EPI nas areas de risco e:co recomendadas sob pena de adver?incias olou demissão por
2usra causa err l .aso de ma° cumprimento
7.6 - SINALIZAÇÃO
A sinalittaçai.i
_ jc i_s preceitos da NR-26 fixando as cores que devem ser usadas para prevençao de aoidentes:
;0elltca9410 de equ,pamcpts
segurança. dellinitação co areas, identifi":'.a0o de canalizaoties empregadas nas indostrias pare
condução de liquidos e gas e aciveléncia contra os riscos existentes no artitAiite de trepan') ou err locais comuns
7 - ORIENTAÇÃO E TREINAMENTO
Dcc ser do forma cornoativel corn o progresso tecnológico, a qualificãe„;ao do homem e a qualidade ria empresa Porem
incenlivandoa importancia da orientação e treinamento ern segurança, urn reciulsito indispersavel na sua formação orofissional.
Sand aplicada este principio au seduirite formai
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• Na orientação a treinamento em Segurança. envolvendo todos es COLABORADORES e n.yeis de COMANDO
desenvolvendo-se em todas as areas da EMPRESA,
• Na integração de novos EMPREGADOS
• No ape-ieicoaire.nto e formação de gestores e fundonarios:
• Nos assuntos espei;:ifiecis kna tormaçáo tecnica em segurança. seguTança em eletricidade. tintas e gases. seguranca
con' solventes, combate a incendios, primeiros socorros sensibilização, motores lubrficação. Poeira seouTanç,a e.
mecânica. manual de -::ergas e outros):
• Para aprimorar e desenvolver novos profissionais, na reciclagem
pesquisa. aralise cc riscos, analise e prevenção de acidentes e doenças, métodos e processos do prevencao
aos sos noções de crimeiros socorros. prevenção e combate a inchndios, noções Of.; ror'
do
de DST. AIDS
oudendendas goimicas, principios gerais de intone no trabalho, relações humanas no trabre sotre legslaçao
Trabalhista
relatives a Segurança e a SaUcte no Trabalho, proteção
in•-i
equipatneritos
iinclement';,
a',:oescc treinamento e reciclagem em segurança. Assm mantende
ri!vel homogêneo df?
conbeT:irieri„
,s
entre s EMPREGADOS. E tarriberri demitindo a execugêo segura das atividades
MAPAS DE RISCOS.
dive-se,;Lie e feita atraves ne
INTETACAO DE NOVOS EMPREGADOS:
Na intedraç.ao dos rot,=os EMPREGADOS deverao ser atOrdados Cs Saouintes aSSulitos:
• I•dicaçcin.:: cos riseos que estareo ext,:istos:
• Medas(
.11.1 ("ortrole e utilização de i..:,.;,;::a,Tontos de seguranca,
• SensibilizaeAc dos mesmos para os aspeetos de Segurança do Trabainc:
• Como prevenir os acidentes do trabalho
• Em caso de addente do trohalbe. os orocedimerTtos corretos a serem Tornados,
• Normas e procedimentos na empresa.
7 7.2 - TREINAMENTO ESPECIFICO.
Trata-se dc tremarnentn pratico pare o exercício das funçOes nas areas dc apoio da EMPRESA. rem
aeornpanhamento de pessoa 'expert- naqcsilas tunçries. Estes :reinamentos podem ser especificos com a função, exemplos:
trabalno corn eletricicarle. tritialho corn inflamaveis. trabalho em altura, trabalho em espaço confinado trabalho corn produtos
quirni,us
Assim
tik.inainento crientativos. porno: treinamento de EPI. Treinamento sobre ergonomic, etc.
7.8 - AVALIAÇÃO E VALORIZAÇÃO
São essencais. pois a segurança e a saúde coma Fatores de avaliação do desempenho so urn passo importante para o
protissionai ir 1OMEM. em outras palavras, urn born desempenho das areas no campo da segurança reflete a
valoria,,) co COLABORADOR e da EMPRESA.
cornand:) devem consinerar a atuação e os i•esultadds em segurança ao analisa,a desempenho de seus
suborn.nados.
• Na a_i-osuntaçap 0:A resultados de suas atividaces, cada area deve incluir aqueles relativos â segurança:
segurança trediF;ao de acidentes e doenças do Trabalho) dove compor um dos itens mais impertantes ri
iTetii,.ninação da produtividade de urna determinada Area. Além dos aspectos de redução de custos pole aplicação mais
:,ifte,iiiada de materials, mão-de-obra e primordial e influi diretamente na produtividade. Tudo é questão de ATITUDE
• Os priricipios utiltzaøos nara a elaboracao deste plano ronstituem a forma ocletiva de atuar contra os acidentes
doenças dentro da EMPRESA.

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua A.1.1tra. 154, Centro. Loric•ina - PR
Telefone. i43) 3323-7772 E-mail: segmed.smtggmail.corn

15/38

8 - INSTRUMENTO(S) UTILIZADO(S) NA AVALIAÇÃO DOS
RISCOS
Dosimetro Acústico
Marca:

Minipa

Modelo:

DOS-600

Técnica utilizada:

Dosimetria

Unidade de medida:

dB

Descrição(Ses):

Dosimetro com display de cristal liquido nos padrões ANSI S1.25 - 1991
Ponderaçáo A, ISO 1999, BS 6402:1983

Agentes analisados:

•# Ruido continuo ou intermitente
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irritação à pele com vermelhidão. O contato repetido e prolongado pode causar
dermatite. Pode causar leve irritação do trato respiratório após inalação repetida
de névoas do produto. Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas yin
respiratórias para os pulmões.
AGENTES DO TIPO: ACIDENTES
# Partículas volantes e tnscs
Setor(es):

OFICINA

Cargo(s):

Estagiário mecânico. Mecânico

Descrig&o(Cies).

Particulas volantes decorrente da operapao de máquinas de corte iixamento.
esmerilhamento, furos, entre outros.

Sugestèof5es).

Uso obrigatório de EPI. manter placas de uso obrigatório de EPI. treinamento de
conscientizaçáo do uso de EPI, proteções das máquinas:

Risco(s):

Acidentes no trabalho como: perfurar a retina, nocivo aos olhos e face,
escoriações na pele.
AGENTES DO TIPO: ERGONÔMICO

# Postura incômoda I inadequada (Trabalho sentado)
if5)

ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO. COMERCIAL

Carga(s):

Assistente administrativo I, Assistente de controladoria I. Consultor comercial

Descri0o(bes

Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo é desenvolvido
principalmente sentado. como em atividades de escritórios. Algumas posturas,
consideradas inadequadas, tais como, braços erguidos. cabeça abaixada, tronco
inclinado, manutenção de pesos longe do corpo, antra outras, exigem maiores
forças internas para a execução de urna tarefa. Posturas inadequadas estão
relacionarlas a balicadas ou assentos mal elaborados. obrigando o trabalhador a
se posicionar inadequadamente.

Sugest5o5es):

Elaborar AET, para diagnóstico e adaptação das condições de trabalno. Alternar
períodos de trabalho sentado corn atividades que possam ser realizadas em pe.
Usar caceiras, bancos, etc., com formato anatãrnico adaptado ao oiotioo do
trabalhador. Posicionar tudo bem perto para evitar se desviar a todo o instante
da postura correta. Adote exercícios de aquecimento. Dê preferência aqueles
com movimentos contrários aos que realiza em seu posto de trabaino.

Risco(s).

Podem gerar distúrbios psicológicos e fisiológicos e provocar sérios danos
saúde do trabalhador porque produzem alterações no organismo e estado
emocional, comprometendo sua produtividade, saúde e segurança, tais como:
LERIDORT. cansaço físico, dores musculares, hipertensão arterial alteração do
sono, diabetes, doenças nervosas. taquicardia, doenças do aoarelho digestivo
(gastrite e úlcera), tensão, arsiedade, problemas de coL:na,
AGENTES DO TIPO: ACIDENTES
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# Quads de objetos
Setor(es):

OFICINA

Cargo(.$):

Estagiário mecânico. Mecânico

Descrição(óes).

Sac cargas suspensas que podem se desprender e vir a atingir o trabalhador.

Sugestii

Uso ae capacete, botina de segurança.

S;

Pode ocasionar lesões ou ate morte.
AGENTES DO TIPO: FÍSICO
# Ruido continuo ou intermitente
SelOrfeSj:

OFICINA

Cargo(s):

Estagiário mecânico. Mecânico

Descriçiio((

)-

Ambiente eiou equipamentos ruidosos das empresas contratantes.

StigesMo(õesï

Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído: Uso cc EH
recomendado; Orientação quanta ao correto uso e efetuar a manutenção
preventive e periódica dos equipamentos. Realização de exames de audiometria
para controle da saúde auditiva dos colaboradores.

Risco(s)

O raido atinge o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitive da
audição.
AGENTES DO TIPO: ERGONÔMICO

# Trabalho Repetitivo
S6lor(es):

ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, COMERCIAL

Cargo(s):

Assistente administrativo I, Assistente de controladoria I, Consultor comercial

Descri0o(Ões)..

O trabalho repetitivo aepende do tempo necessário para completer uma
seqüência de elementos ou a tarefa - ciclo. A tarefa com repetitividade é aquela
cujo ciclo de tempo é igual ou menor que 30 seguntos au qüe tern mais de 50c."<,
do cicio de trabalho - repetição sistemática de movimentos. Exemplos:
Movimentos fortes (como agarrar ou apertar). postures estressantes (desvio
lateral do punho. extensão do pescoço), impacto mecânico de tecidos moles
(bordos de ferramentas que pressionam a palma da mão), vibração e
ocasionalmente, baixas temperatures.

.fgestãoes•J•

Elaboração da Análise Ergonómica do Trabalho pare diagnostico e adequação
do ambiente d trabalho. Alternar períodos de trabalho com períodos de
descanso. Recomenda-se em media, a dada 50 minutos de trabalho, 10 minutos
de descanso. Faça alongamentos periodicamente. Realizar rodizios de
atividades.

SEGNIED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andirá. '754. Centro Londrina - PP
Telefone:(43) 3323-7772 E-mail segmed.smt@gmail.com
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Risco(s):

Podem levar a problemas sérios nas articulações como inflamações das
mesmas e em casos mais graves a LER. Exemplos: No pescoço refere-se a
sindrome tensional do pescoço e ã síndrome cervical; nos ombros cita a
síndrome do desfiladeiro torácico, a tendinite biciptal, a tendinite do
supraespinhoso, a capsulite adesiva e a síndrome acrômio-clavicular; e no
cotovelo, punho e mão cita a epicondilite. a tenossinovite de De Quervain. a
síndrome do Wile) do carpo e a compressão do nervo &Mar.

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andtra, 154, Centro. Lonarina - PR
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10 - RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS DO AMBIENTE
DE TRABALHO
r----1

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Setor ,

1 ,

Otde de i
Colaboradores: .

DescriçÃo do Piso .frio err c,eramica, paredes corn divisonas brancas. climatizado corn ar concticioradc. iturnnação
Ambiente: 1 n.:itural e, artificial atra,,,'s ,,, n4 lampadas.
CARGOS E FUNÇÕES
CB0 i Cargo:

Descrição das
Atividades:

4110-10 I
Assistente
administrativo I

F unçao:

Ass:stente
Administrativo I

i
Quantidade: i I

Lançamento de notas fiscais, Macao e compra dc poças, aberton. ': ordens oe serv.co, damn:AP de
loc:-K..:-.fJ:: ie •,,e;::.,1, el8b;.•:.:-)ile *....ia•., s no :..ui•.;!CF.
EXPOSIÇÕES
Agente:

Tipo Agente:

Fontes
Geradoras:
Dodos

Trabalho sentado
- esontono

Maio de propagagao/Trajetória:

4,-, Pz•siaro
incômoda '
inadequada
(Trabalho
sentado)
Não Aolicavel

Gravidade do
Risco:

Tiporfempo de
Exposição:

,:izitual,P,•• , .
tei,6 has -

Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o rriE--i,d-io j. deselivolviric.
principalmente sentado. como em atividades de escritorios. Algumas Dosturas, consiuer:;ai:.
inadequadas. tais como. braços erguidos, cabeça abAixada franca inclinarin manatenOc de i.,.
longe do corpc. antra outras exigem maiores forças rlternas Lara a execticao de uma tarefa. Posturas
nadequadas estac relacicnadas a bancadas :*)..: assen:cs mal elaborados. citir.cianco (.. trabalhadtr a
posicionar inadriquadarnorte
Sugestões: Erlacrar AET para diagnostico e adaptaicao das condições Cc trabalho. Alternar periodos
de trabalho sentar:: onni atividaces que possam ser realizadas em pé. user cadeiras, bancos etc.,
corn format, aratomicc: adaritado ao oiotipo do trabalhacicr. Posicionar tudo bern pen° para evitar se
desviar a too',. instante tia costura correta. Adote exercícios de aquecimento. DO preferência aqueles
corn movimentos contrafios aos cue realiza em seu posto de trabalho
Riscos(Possivels danos a saúde): Podem gerar distúrbios psioologicos e fis.ologices e oroverr
senos danos a saude co trabalhador perdue produzem alterações no organismo e estado emacianat.
compromelenc.c sua prodtividade saúde e segurança, tais como. LER!DORT, cansaço fisico. dores
musculares. hipertensão arterial. alteração do sono. diabetes doenças nervosas. taquicardia. doenças
do aparelho digestivo (çastrite e Ulcera). tensão ansiedade, problemas de coluna. etc.
Situação de Controle da Avaliação: Nan controtado
Medidas Utilizadas: • Real!zar Treinamentc Admissiocal (MR I A caoac:tacao tt treinamento de
todos os trabalhadores iisculinco os riscos profissionaiS que Dossani orig.i:ar-se nos locals de
trabalri), OS meios :Ara pre,Efli! ,,- Lrnitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa. Determinar
procedimentos que deven; ser ado:ans err caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho.
CiAaborar corn a ernoresa i'a atAicaçao das Normas Regulamentadoras.: * Adeouar as cadeiras da
forma argonbmica. A cadeira cc trabalho precisa ser confortavel o soficienli. compativel corn a sus
i.,statura e especialistas recomendam que eta seja girateria a fim de que vor :,,o esforce menos e sua
coluna nap sotra corn o excesso 'te movimentos.:'Emitir Ordcm de 5--:!r„iiços (conform? NR1):
Contend:) icientificacrio dos rscos o comais informações sobre os serviços a ii›...rirn executados dando
ottncia ai•i. empredados sobre segurança e saude no trabalho. Apes a conto i ,,,ac, inicial, as iDrilons de
sc-rtvico oit:i.:orn ser :i::tas sempre quo_ tiverem alterações no processo ou a implantaçao de i:ovas
tungees. Apes a Portaria t‘i": 64-2009, as ordens de serviço podem ser atravos de comunicados.
cartazes ou !neiós eletr5niccs.,'Posicionar tudo hem perto para evitar se desviar a todo o instawe de
coslora correta
Medidas Recomendadas:'Realizar Treinamento Aimissional (NR 1). A sapacitaçao e troi-amento
SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andirá. 154, Centro. Lonxina - PR
Telefone:(43) 3323-7772 E-mail segmed smt@jgmail.com
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de loam os traoalhadores discutindo os riscos profissionais que possam orar-se nos fotaaa cc
fret:ratio, os treies para prevenir e limiter tais riscos e as medidas adotadas pela empresa. Determiner
procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trail:alias.
Colaborar com a empresa na aplicação cias Normas Regulamentadoras..'relerear as cadeiras cc
coir a sue
forma ergonernica A cadeira de trabalho precisa ser confortavel o suficiente.
estatura e especialistas recomendam que ela seja giratória a fim de que você sr sforce menos e sua
coluna não sofra Corn o excesso de movimentos. ' Emitir Ordem de Serve:es e'..onforrne NR1).
Contendo identificação dos riscos e demais informações sobre os serviços a serem executados dando
ciencia aos empregados sobre segurança e Saaoe no trabalhc, Apos a confecçao iiiictal. as ordeas de
serviço devem ser revistas sempre que tiverem alterações no preCeSSO Ou a ireelantaeat) dceovas
funções. Apes a Portaria NI' 84r2009. as ordens de serviço podem ser atraaas oe erareurecados.
cartazes Ou metos eletrainicos.; Elaboração da Analise Ergonamica do Trabalite eara eiagnestico
alongamento. fa-ta preeteaiet.a aqueles r..cre
Adote exereicios de aquecarnerito
ariequaçao.;
movirrientos contrarios aos que realiza em seu oosto de trabalho.: • Altemai oQr
nstantl.:
Peri000.5 de descanso: • Posicionar tudo benn polo para evitar se desviar atatat
Agents:

Tipo Agente:
Fontes
Geradoras:
Dados

uso frequent& co
computador

Meio de propegação/Trajetória:

a Trabalho
Repetitivo
Não Aelleavel

Gravidade do
Risco

2

Tipo/Tempo de
Exposição

a seqüência de
Descrição: O trabalho repetitive deperde Oo tempo necessário pare comp' teal ou menor
elementos ou a tarefa - ciclo. A tarefa com repetitividade é aquela cute- ciclo de tea
que 30 segundos ou que tem mais de :.-7iCea ate eiclo de trabalho repetição aisteaaatae o movimentos.
Exemplos: Movimentos fartes ¡cerno agarrar ou apertar. postutas estressames (desvio lateral do
punho, extensão do pescoço) impacto rnecanieo de tec.dos moles eateees de ferramentas que
pressionarn a palma da men). vitaraçáo e ocasionaimente. baixas temperetuets.
Sugestões: Elaboração da Analise Ergonómica do Trabalho pare ceetaS1...3 e adequaçáo do
ambiente de trabalho. Alternar períodos oe trabaleo corn penados de descahso. Recomenda-se ern
media. a cada 50 minutos de trabalho 10 rrt;nutos de descanso. Facia alarigamentos periodicareente
Realizar rodízios de atmdades.
Riscos(Possivels danos A saúde): Podem lever a problemas serios nee; erticulações come
inflarnaçOes otrs mesmas e em casos InaiS graves a LER. Exemplos: No pescoço refere-se e síndrome
tensional ao eescoçu e asindrome cervical; nos ombros cite a síndrome cio desfiladeiro toco. ir
tendinite biciptel. a tendirite co suoraespinhoso. a capsultte adesiva e a aindrome acearnio-clavieulart
no cotovelo nunho e mac cia a epicondílite. a ienossinovite de De Ouerrein 3 smdrome do túnel cio
carpo e a c:!,rnerr.‘rssac cio nervo
Situação de Controle da Avaliação: Não Controlado
Medidas Utilizadas: Reakzar Trenamento Aorteasional iteR ; A caper:4,30o e trenamento rte
tocos os trabalhaeores discutince os riscos profissionaia que ocasarn originar-se nos ic.,bai; de
trabalho, os meios pare prever' e limiter tais escos e as rnedidas adotadas oela errairesat Determiner
procedimentos que devem ser adotados em caso cc sic:dents: eu doença relacionada ao tratalho.
Colaborar com a empresa na aplicaçao das Normas Regalamentedorasa • Em!: Ordem de F-erv.eea
conforme NR1e Contendo identificaeee Jos riseos e cereals informações sobre oe servieos
cAecutados ;Lando ciência aos empreginc; sobro segurança e saúde no trabalhe. epee a eritaiticeea
aa erclens de serviço devem see revistas sempre que tiserem alteraVeia te„:recesaa ou
imelantaeae. de novas funções. Apes a Portaria N'8412009 as ordees cc Serv. r,:z.:4.1ern se,atreves de
. rariazes ou meios eletrOmcbs.
Medidas Fiecomendadas: Realizar Treinamento Acimissional (NR 1): A capacitareio treJ.'wriento
o toz.cs cs trabalhadores discurineo os riscos profissionais que possam oricenar-se nos locais de
irabalro
meios pate p-everar e limiter tais riscos e as medidas adotadas pela empresa. Determiner
erocenimertes que cievern ser adotados ern caso co acidente co doença relacionada ao trabalho.
Cola. .-'ar com a empresa ea aplicação das Normas Regulamentadorasa'Emitir Giclem de Serviços
rconforme NR1ei Contendo identiecação dos riseos e demais inferrnaçaes sobre os serviços a serem
oxecutados aando ciência aos empregados sobre segurança e saúde no trabalho. Apes a confecção
:racial, as ordens de servic.o de-vem ser revietas sempre que tiverem alteraçaes
processo ou a
implantação de novas funeaes. Apes a Portara N" 84,2009. as ordens oc sereço pectern zee através de
comunicados, cartazes ou meios eletrônicos.;'Eleboragao da Analise Ergoneneca i.to Trabatito pare
diagnOsticc e adequação.: Adote exerololos Cie aquecirnanto ; alongamento. DC c•Orq-.ric:!..:
corn movimentos contrários aos que realize ern sou posto de trabalho.- " Alterrá- pr..lolos de.
.rabaihn
corn per:ocios de descanso.
SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
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-RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Setor:
Descriçáo do
Ambiente:

Qtde de
Colaboradores:

COMERCIAL

Piso frio ern derAnaW. pareces coal divisórias brancas. dimatizaco com ar condicionado. iti;in : c
h ,-.-.I., artificial atraves de C4 lâmpadas.
CARGOS E FUNÇÕES

C801 Cargo: 5211-10 !
Consultor
comercial
Descrigio das
Atividades:

Fungi*:

Consultor
comercial

Quantidade.
I

Elaborar e encaminhar proposta', tzmerciais aos clientes. Solicitar emissão aiJ -u -trato. Realizar check
list de saida de equipamento
lanter contato ativo corn dientes. Realiza- prospeccao viagens e
visitas comerciais.
EXPOSIÇÕES

Tipo Agents:

Agente:

a Postura
inciamocia:

Gravidade do

Risco:

madeouada

(Trabalho
sentado)
Fontes
Geradoras:
Dados

Trabalho sentado
- escritorio

Meio de propagaçaolTrajetbirla:

Não Aplicavel

Tipo/Tempo de
Exposicao:

Habitual,Per
nte.03 floras!

-r".

;. ir: Je:Serllvi.'
Descrição: ObOffe Princ,ipalrite em ambentes oe trabalho onde o !,.
principalmente sentado, corn:, em atividades de escritórios. Algumas PL;t:-17as. cor•:
,.,-7,e!qc
inadeadas. tais como, braços erguidos. cabeça abaixada tronco inclinado manutençãc de CicS:OS
corpo. antra outras exigem maiores forças internas Oara a execução cc urra tarefa. Post:Jras
irii..(1,-.:i.art?e; -st;:io relarJonaclas a bancadas ou assentos mal elaborados. obi,gando o tranairador se
1:•q1i3daine:r te.
Sugestões L'ki::>orar AEI para diagnostico e adaptor...do das condições de trabalho Altemar perionos
de trabalho sentado corn atividades que possam ser realizadas em pe. Usar dada:1*as: bancos. :c.e
corn fornia(o analdn'icc adaptaao ao Not-pc do tratalhador. Posicichar tudo barn perto para ay:tar se
desviar a !ao o instante da tidstura correta. Adote exercicios de aquecimerto. DO preferênc,a aqueles
cri,ri ,,,.... in ..Evr ics contra,ios aos due realiza em seu posto de trabalho.
Riscos(Possiveis danos a saúde): Podem gerar disturbios psicológicos e tisiotagicos e provocar
sérios danos a saude :10 t.aoalitadiar porque produzem alterações no organism° e estado ernociarOl.
comprorneienod sun prod .;t idade. saúde e segurança, tais corno: LERVORT. cansaço fisico, dori,;
musculares, nioertensao arterial, alteração do sono. diabetes, doenças nervosas taquicardia, doenc.as
do aparelho digest,vo (castrite e ulcera). tensão, ansiedade, problemas da coluna. etc
Situacdo de Controle da Avaliação: Não controlado
Medidas Utilizadas:
'Ri,
,
,eliear Treinamento Admissional (MR . A capacilaçap e ireinarnento de
lodos os trabalhadores discutindo os riscos profissionais que possam onijihar-se nos laaala de
trabalno, os meios para prenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas peia empresa. Determiner
procedimentos que devem ser adotados ern caso de acidente ou doença relacionada ao tratalho.
Colaborar corn a empresa na aplicaÇão das Normas Regulamentadoras :'Ace ar as cadeiras de 1
forma ergon:irriipa• A crtrieira de trabalro precisa ser confortaval o suficiente, compativel corn a sua
estatura e e.,:er7..iii.tas feco,rienriam que eta seja giratoria a tan de que voce se esforce menos e sua
coliina na,-: ;('',1'11 c•nrn o ).:(.:(!!!,,...", (In movimentos.:'Emit,- Ordem de Serv;(,:rA (cantor-11,r NR1): ,
Contendo inenuficação dos hsr.n..3 o demais informações sobre os serviços a serem execi.tados nand() 1
cienc;a aos empregados soLre sejurança e saúde no trabalho. Após a confecçact inicial, as ordens de 1
servip cteem ser revistas sempre que tiverem alteraçOes no processo ou a implantaçâo de novas 1
funções. Apos a Portaria 1%.1 84/2009, as ordens de serviço podem ser através de comunicados„
oartazos o.i incios eletufinicos.: • Posicionar tudo ben, perto para evitar se desviai a todo o instante da 1
postura corrE-ta..
Medidas Recomendadas: '' Realizar Treinamento Admissional (MR ii: A capacitaçao e treinamento
de todos os trabalhadores discutindo os riscos preissbnais que possam originar-se nos locals de
trabalho, os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela omprcsa. Detcrmin%g
procedimentos qua devem ser adotados cm caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho.
SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andire. 154, Centro. Londrina - PR
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Colaborar corn a empresa na aplicação das Normas Regulamentadoraso • Adequar as cadeiras de
forma ergonómica: A cadeira de trabalho precise ser confortavel o suficiente, compativel com a sua
estatura e especialistas recomendam que eta seta giratória a fim de que você se esforce menos e sua
coluna não sofra com o excesso de movimentos..'Emitir Ordem de Serviços (conforme NR1);
Contendo identificação dos riscos e demais informações sobre os serviços a serem executados dando
ciencia aos empregados sobre segurança e saOrde no trabalho. Apos a confecção inicial, as ordens de
serviço devem ser revistas sempre qua tiverem alterações no processo au a implantação de novas
funções. Apos a Portaria N° 84/2009, as ordens de serviço podem ser atraves de comuniczcios.
cartazes ou meios eletrônicos.: • Elaboração da Análise Ergonômica do Trabalho pare diagnostico e
adequação.. • Adote exercícios de aquecimento ! alongamento. De preferenCia àqueles com
movimentos contrarios aos que realize em sett poste de trabalho.: • Alternar períodos de trabalho com
períodos de descanso:
'
Posicionar tudo bem perto para evitar se desviar a todo o instante da posture
correta..
ente:: # Trabalho
Repetitivo

Tip* Agente:
Fontes Uso frequente do
Geradoras: , computador
Dados

23/38

Meio de propsgateicarajetteria:

Nap Aplicavel

Gravidade do
Risco:
Tipo/Tempo de
Exposição:

Descrição: O eabalho repetitivo depende do tempo necessario pare completer urna seqüencia de
elementos ou a tarefe - ciclo. A tarefa com repetitiaidade il aquela cujo ciclo de tempo e igual oe menor
que 30 segundos ou que tern mats de 50% do ciclo de trabalho - repetição sistemetica de movimeetos.
Exemplos: Movimentos fortes (como agarrar ou apertar), postures estressames (desvio lateral do
punho, extensão do pescoço), impacto mecânico de tecidos moles (bordos de ferramentas que
pressionam a palma da meci), vibração e 0C.asionalmente. baixas temperatures.
Sugestões: Elaboração da Analise Ergonómica do Trabalho pare diagnóstico e adequageo do
ambiente de trabalho. Alternar períodos de trabalno com periodos ce descanso. Recomenda-se ern
media, a caca 50 minutos de trabalho. 10 minutos de descanso. Faça alongamentos periodicamente.
Realizar rodizios de ativelades.
Riscos(Possivels danos e saúde): Pooem lever a problemas sérios nas erticulagaies come
inflamações das mesmas e ern casos mais graves a LER. Exemolos: No pescoço refere-se e síndrome
teneunal do pescoço e A sindrome cervical: rics ombros dia a sindrome ao cesfiladeiro toracieo, a
temerity biciptal, a tendinite do supraespinhcso, a capsulite adesiva e a sinerome acrernio-clav,cular; e
no coiovelo, punho e mão cite a epicondilite, a tenossinovite de De Ouervain. a sinerome do túnel do
carpo e a compressão do nervo ulnae
Situaçeo de Controle da Avaliação: Não controlado
Medidas Utilizadas: * Realizar Treinamento Admissional (NR 1): A capacitaçeo e treinarnento øe
tocios os trabalhadores ciscutinco os r.scos profissionais que possam oriqinar-se nos locals de
trabalho, os meios para prevenir e limiter tais riscos e as medidas adotadas pela empresa. Determiner
procedimentos que devem ser aciotacios em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho.
Coiaoorar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentadoras.:
'Enete Ordem de Serviços
(conforme NR1)' Contendo identificação dos riscos e demais informações sobre es serviços a serem
executados dando ciência aos empregados sobre segurança e saúde no trabalho. Após a confecção
itecial, as omens de sereço devem ser revistas sempre que tiverem alterações no processo ou a
implantação de novas funções. Apes a Portaria N° 8412009. as ordens de serviço podem ser através de
comunicados, cartazes ou meios eletrônicos..
Medidas Recomendadas:'Realizar Treinamento Aomissional (NR 1): A capacitaoão e treinamento
de todos os trabalhadores discutinto os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de
trabalho, os meios para prevenir e limiter tais riscos e as medidas adotadas pela empresa. Determiner
procedimentos que devem ser adotacios em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho.
Colaborar corn a empresa na aplicação das Normas Regulamentadorase " Emitir Ordem de Serviços
(conforme NR1) Contendo identficação dos riscos e demais informações sobre os serviços a serem
executados dando ciencia aos empregados sobre segurança e saúde no trabalho. Apos a confecção
inicial, as ordens de
devem ser revistas sempre que tiverem alterações rtc processo ou a
implantaçao de novas funções. Apos a Portaria ee 8412009. as ordens de serviço pocem ser através de
comunicados, cartazes ou meios eletrônicos,:
'
Elaboração da Análise Ergonômica do Tranalno pare
diaunestice e adequação.; * Adote exercicios de aquecimento i alongamento. Dê preferência aqueles
earn movimentos
aos que realize em seu posto de trabalho.: • Alternar I eriodos de trabalho
corn períodos de descanso.

serviço

contrários

Tipo Agent.:

Haoitual/Intermite
nie(6 horas)

A el -iite a

ente:

e Acidente cie
Trânsito

Gravidade do
Risco:

SEGIVIED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andira. 154, Centro. Londrina - PR
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Font.*
Geradoras:
Dados

Ao Dirigir em vias
públicas

Meio de propsgação/Trajetraria:

CDrtato

T pofTempo de
Exposição:

Permanerr1fi(6
horasi

Descriçao: Transito em geral.
SugestOes: Treinamento ce orreção defensiva.
Riscos(Possivels danos A saúde): Acioentes de Transito, lesões.
Situação de Controle da Avaliação: Não controlado
Medidas Utilizadas: * Realizar Treinamento Admissionai (NR 1)• A capacitaçao e treinamento de
todos os trabalhadares discutindo os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de
trabalho, os meios para prevenir e limiar tam riscos e as medidas adotadas peta empresa. Determinar
procedimentos que devem ser adotados ern caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho.
Colaborar corn a empresa na aplicação das Normas Regulamentadorasa " Protocolo de manutençãc.
dos veiculas da from: Manter em dia as manutenções preventivas dos velculos utilizados para serviço
externo..
Medidas Recomendadas: • Realizar Treinamento Admissional (NR 1). A capacitaçao e troirkimermi
de todos os trabalhadores discutindo os riscos profissionais que pessaryr originar-se nos locais (le
trabalno, os moles para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa Determinar
procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalha
Colaborar core a empresa na aplicação das Normas Regulamentadoras.. " Realizar Treinamento de
Direçao Defensiva Reflexão sabre a importância da pratica da direção defensive, visando o
desenvolvimento de atitudes seguras no transito. atraves de técnicas ce identificaçâo de riscos e de
prevenção de acidentes.: * Protocolo de manutenção dos veiculos da frota Manter em dia as
manutenções preventivas dos veiculas utilizados para serviço externo..

..
RECONHECIMENTO'E'ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Setor:
Descrição do
Ambiente:

Qtde de
Colaboradores:

FINANCEIRO

Rs° trio em ceramica, pari..i.tes horn divis.;:ii r, brances, climatizado com ar coridicionadn, ilurnnação
natural e artificial atraves de ,7,4 lâmpadas.
CARGOS E FUNÇÕES

CB0 j Cargo:

Descrição das
Atividades:

2522-101
Assistente de
cantroladoria I

Função:

Assistente de
controladoria I

Quantidade:

Ernissac e entrada de rotas fiscais. cons ole de cantratos, emissão de boletos de cobrança, geraçao de
relatarias oerenciais.
EXPOSIÇÕES

Tipo Agente:

Fontes
Geradoras:
Dados

t

Trabaliio sentado
- cscritõrIc

Met* de propsgação/Trajetória:

# Postura
incnrnoda i
inadequada
(Trabalho
sentado)
Não Aplicável

Gravidade do
Risco:

Tipo/Tampo de
Exposição:

z

dabitualiPerma n Et
nte(6 horas)

Descrição: ()core principalmente em ambientes de trabalho onde r.) mesmo é desenvolvidc
prnsipelmante sentado, como em atividades de escritórios. Algumas pnsturas. consideradas
inadequadas, tais como, braços erguidos. cabeça abaixada, tronca inclinado, manutenção de pesos
longe do corpo, entre outras. exigem maiores forças internas para a execução de uma tarefa. Posturas
inadequadas estão relacionadas a bancadas ou assentos mal elaborados, obrigando o trabalhadcr a se
posicionar inadequadamente.
Sugestões: Elaaorar AET. para diagnóstico e adaptação des condiOes de trabalho. Alternar periodos
trnball.v. sentado com atividades que possam ser realizadas em pe. Usar cadeiras. bancos. etc.
n • ,,,-1:-,L. anatt71711•.c acaptado ao biotipn do trabalhador. Posicionar tudo barn perto para evitar se
o instante da Dostera correta. Adote exercicias de acluecimento. Dê preferencia apcieles
, ',2S contrarios aos qua realiza err seu posto de trabalho.
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Riscos(Possiveis danos á saúde): Podem gerar distúrbios psicológicos e fisiológicos e provocar
sérios danos e saúde do trabalnador porque produzem alterações no organismo e estado emocional,
comprometendo sua produtividade, saude e segurança. tais como: LERIDORT, cansaço fisico. dores
musculares, hipertensão arterial, alteração do sono, diabetes. doenças nervosas. taquicardia, doenças
do aparelho digestivo (gastrite e úlcera), tensão, ansiedade, problemas de coterie, etc.
Situação de Controle da Avaliação: Não controlado
Medidas Utilizadas: " Realizar Treinamento Admissional (NR 1). A capacitaçâo e treinamento de
todos os trabalhadores discutindo os riscos profissionais que possam originar-se nos locals de
trabalho, us meios para prevenir e limiter tais riscos e as medidas adotadas pela empresa Determiner
procedimentos que devem ser adotados ern caso de acioente ou doença relacionada ao trabalho.
Colaborar com a empresa na aplicação das Normas Requlamentadorase • Adequar as cadeiras de
forma ergonómica: A cadeira de trabalho precise ser confortável o suficiente, compatível com a sua
estatura e especialistas recomendam que ela seja giratória a fim de que você se esforce menos e sua
coluna não sofra cam o excesso de mementos.: " Emitir Ordem de Serviços (conforme NR1);
Contendo identificação dos riscos e demais informações sobre os serviços a serem executados dando
derma aos empregados sobre segurança e saúde no trabalho. Apes a confecção inicial, as ordens de
serviço devem ser revistas sempre que tiverem alterações no processo ou a implantação de novas
funções. Após a Portaria ee 84;2009, as ordens de serviço podem ser através de comun:cados,
cartazes ou meios eletrônicos.,'Posicionar tudo bem perto pare evitar se desviar a todo o instante da
posture correta..
Medidas Recomendadas:'Realizar Treinamento Admissional (NR 1): A capacitação e treinamento
de todos os trabalhadores discutindo os riscos profissionais que possam oreenaiese nos locais de
trabalho, os meios para prevenir e limiter tais riscos e as medidas adotadas pela empresa. Determiner
procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente oe doença relacionada ao trabalho.
Colaborar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentadorase'Adequar as cadeiras de
forma ergonómica. A cadeira de trabalho precisa ser confortável o suficiente, compatível com a sua
estatura e especialistas recomendam que eta seja giratória a fim de que você se esforce menos e sua
coluna não sofra com o excesso de movimentos.:'Emitir Ordem de Serviços (conforme NR1).
Contendo identificação dos riscos e demais informações sobre os serviços a serem executados dando
ciência aos empregados sobre segurança e saúde no traoalho. Após a confecção elide!, as ordens de
serviço devem ser revistas sempre que tiverem alterações no processo ou a implantação de novas
funções. Após a Portaria tsl° 84,2009, as ordens de serviço podem ser através de comunicados,
cartazes ou meios eletrônicos.: Elaboração da Análise Ergoheimica do Trabalho para diagnóstico e
adequasão.;
Adote exercidos de aquecimento I alongamento. Dê preferência aqueles corn
movimentos contrarios aos que realize em seu posto de trabalho.: • Alternar peri000s de trabalho corn
períodos de descanso:
Posicionar tudo bem perto para evitar se desviar a todo o instante da posture
'
correta..
Tipo Agente:
Fontes
Geradoras:
Dados

Agente: # Trabaino
Repetitive
uso frequente do
computador

Meio de propagageotTrajetreria:

Não Aplicavel

Gravidade do
Risco:
Tipo/Tempo de
Exposição:

2
Habaualentermite
nte(a horas)

Descrição: O trabalho reeetitivo depende do tempo necesserio para completer uma sere:rend° de
elementos ou a tarefa ciclo. A tarefa com repetitividade te equate cujo ciclo de tempo é igual ou manor
que 30 segundos ou que tem mais de 50% do eido de trabalho repetição sistemática de movimentos.
Exemplos: Movimentos fortes (como agarrar ou apertar), postures estressantes (desvio lateral do
punho, extensão do pescoço), impacto mecânico de tecidos moles (bordos de ferramentas que
pressionam a palma da mão), vibração e ocasionalmente, baixas temperaturas.
Sugestões: Elaboração da Análise Ergonômica do Trabalho para diagnóstico e adequação do
ambiente de trabalho. Alternar períodos de trabalho corn periodos de descanso. Recomenda-se ern
media, a cada SO minutos de trabalho, 10 minutos de descanso. Face alongamentos periodicamente.
Realizar rodízios de atividades.
Riscos(Possiveis danos à seeds): Podem levar a problemas sérios rests articulações como
inflamações ass mesmas e em casos mais graves a LER. Exemplos: No pescoço refere-se e sindrome
tensional do pescoço e A sindrome cervical; nos ombros cita a síndrome do desfiladeiro torácico, a
tendinite biciptal, a tenchnite do supraespinhoso, a capsulite adesiva e a sindrome acedmio-clavicular; e
no cotovelo, punho e mão cita a epiconctilite. a tenossinovite Ca De Quervain, a síndrome do tenet do
carpo e a compressão do nervo ulnar.
Situação de Controle da Avaliação: Não controlado
Medidas Utilizadas: Realizar Treinamento Admissional (NR 1;' A capacitaçao e treinamento de
todos os trabalhadores discutindo os riscos profissionais que Possam originar-se nos locais de
SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
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tracalho, os meios para prevenir e limiter tais riscos e as medidas adotadas pela empresa. Determiner
procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho.
Colaborar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentadorasa " Emitir Ordem de Serviços
(conforme NW!): Contendo identitcagão dos riscos e demais informações sobre os serviços a serem
executados dando ciência aos empregados sobre segurança e saude no trabalho. Apes a confecção
moat as ordens de serviço devem ser revistas sempre que tiverem alterações no processo ou a
implantação de novas funções. Após a Portaria N° 84/2009, as ordens de serviço podem ser através de
comunicados. cartazes ou meios eletrônicos..
Medidas Recomendadas: Realizar Treinamento Admissional (NR 1): A capacitação e treinamento
de todos us trabalhadores discutindo os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de
raiment), os meios pare prevenir e limiter tais riscos e vs medidas adotadas peia empresa. Determiner
procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho.
Colaborar com a empresa na aplicação das Normas Re.gulamentadoras.. Emitir Ordem de Serviços
(conforme NR1)- Contendo identiacação dos riscos e demais informagões sobre os serviços a serem
executados dando ciência aos empregados sobre segurança e saúde no trabalho. Apôs a confecção
inicial, as ordens de serviço devem ser revistas sempre que tiverem alterações no processo ou a
implantação de novas funções. Apes a Portaria Na. 84/2009, as ordens de serviço podem ser através de
comunicados, cartazes ou meios eletrônicos..'Elaboração da Análise Ergonerniea de Trabalho pare
diagnóstico e adequação.: • Adote exercicios de aquecimento I alongamento. Dia preferência aqueles
com movimentos contrários aos que realize em seu posto de trabalho.: • Alternar penados de trabalho
corn senados de descanse.

RECONHECiMENtO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
i

,-iCiraa,

Setor:
Descrição do
Ambiente

Sem posto fixo de trabalho.

C80 I Cargo:

9131-15 I
Estagino
mecânico

Cade de
Colaboradores:

CARGOS E FORGOES

Descrição das
Atividades:
CSO I Cargo:
Descrição das
Atividades:

Fontes
Geradoras

Dedos

Estagiário
mectinico

Quantidade:

Auxiliar na manutenção corretiva e preventive de equipamentos mecânicos, auxilia na identificação de
problemas mecânicos nos equipamento: awoliar na organizaçáo de projetos técnicos, auxiliar na
cniaçâo e implementação oe novas processos produtivos.
9131-151
Mecânico

Função:

Mecânico

Quantidade
I

Manuterção dos geaadores de energia e Serviços mecaracos destes egeipamentaa.
•

Tipo Agente:

Função:

EXPOSIÇÕES

Físico
, Mk!a
pondera d a.
Ambiente,
Esmeril,
Furadeira.
Lixadeira.
Pokorte

Agents:
Mein de pronegação/Traletôria:

rt Ruido continuo
ou intermitente
Ar - Sonora

Gravidade do
Risco:
Tipo/Tempo de
Exposição:

HaNtuatiPermane
nte(8 Horas)

Descrição: Amoiente efou equipamentos ruidosos das empresas contratantes.
Sugestões; Analisar a possioilidade de isolamento das fontes de ruido: Uso de EPI recomendado;
Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventive e periódica dos equipamentos.
Realização de exames de auctiametria para controle da saúde auditiva dos colaboradores.
Riscos(Possiveis danos a saude): 0 ruido atinge o aparelho auditivo causando a perda temporano
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ou definitiva da audição.
Sltuaçao de Controls da Avaliação: Controlado
Medidas Utilizadas: a* Realizar Treinamento Admissional (NR 1i: A capacitação e treinamento de
todos os trabalhadores discutindo os riscos profissionais que possam originar-se nos locals de
trabalho, os meios para prevenir e limiter tais riscos e as medidas adotadas Pete empresa. Determiner
procedimentos que devem Ser adotados em Caso de acidente ou doença nalacienaaa a0 trabalho.
Colaborar Corn a empresa na aplicação des Normas RegulaMentaderaSe * Protocolo de manuter00
dos veiculos da frota: Manter em dia as manutenções preventives dos veículos utilieados para serviço
externo., • Manter a Obrigatoriedade do uso ce EPI. Qualificar os colaboradores para manter a
higierização e conservação.; " Emitir Ordem de Serviços (conforme NR1). Contendo identificação dos
riscos e demais informações sobre os serviços a serem executados dando ciência aos empregados
sobre segurança e Saúde no trabalho. Após a confecção iniciai, as ordens de sereço cevem ser
revistas sempre que tiverem alterações no processo ou a implantação de ncvas funções. Apes a
Portana N° 84/2009, as ordens de serviço podem ser através de comunicados. cartazes ni. meies
eletrônicos.; • Sempre que necessdrio substituir EPIs danificados ou corn CAs venciucis..
Medidas Recomendadas: • Realizar Treinamento Admissional (NR 1): A capacitaçeo e trieriamento
de todes os trabalhadores discutindo os riscos profissionais que possam onginar-se nos locals de
trabalho, os meios para prevenir e limiter tais riscos e as medidas adotadas pela empresa. Determiner
procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho
Colaborar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentadoras.; Realizar Treinamento de
NR 6 - Uso. guarda e consersaçao adequada do EPI (Equipamentos de Proteção Individual,: •
Protocolo de manutenção dos velculos da frota: Manter em dia as manutereees preventives dos
veículos utilizados para serviço externo.:'Manter a obrigatoriedade do uso de EPI. Qualificar os
colaboradores para manter a higienização e conservação.: • Emitir Ordem de Serviços (conforme
NR1): Contendo ideatificação dos riscos e demais informaçaies sobre os serviços a serem executados
dando ciencia aos empregados sobre segurança e saúde no trabalho. Após a confecção inicial, as
ordens de serviço devem ser revistas sempre que tiverem alterações no processe ou a implanter:an de
novas funções. Após a Portaria N° 8412009, as ordens de serviço podem ser através de comunicados,
cartazes ou meios eletrônicos.;
'
Mantes atualizado o Controle de entrega de Feat (Equip. de Proteção
Individual): Elaborar e implementer a ficha de entrega do EPI para os colaboracicres que fazem uso, As
fichas devem ser feitas individualmente e canter, para cada equipamento entregue. o número do
Certificado de Aprovação (CA). a quantidade fornecida, a data de entrega, e a assinatura do
empregado.;• Sempre que necessdrio substituir Efals danificados ou com CAs vencidos..
Tipo Agente:
Fontes
Geradoras:
Dados

Agente:
Ao mani
peças

Meio de propagação/Trajetória:

g Oleo Mineral
Ar - Cutineo

Gravidade do
Risco:
Tipo/Tempo de
Exposição:

2
Intelmitenter2
Horas)

Descrição: A eaposiçeo p;orre aurante as atividades de luerificaçasi Ce peças.
Sugestões: Manter ualizaçaio de equipamentos de proteção noividuat. Manioular respeitando as
regras gerais de segurança e higiene industrial. O local cie armazenamento deve ter o piso
impermetvel. isento de materials combustíveis e com clique de contenção para reter o produto ern caso
de vazamento. Manuseie o produto somente ere locais bem arejados ou corn sistemas de venalaçãe
geral. Evite formação de vapores ou névoas do produto. Não fume. Evite inalação e o contate corn a
pele, olhos e roupas. Utilize equipamento de proteção individual ao manusear o produto.
Riscos(Possiveis danos à saúde): Produto não classificado corno tóxico agudo por via oral e
dermica. Pode causer irritação à pele com vermelhidão. O contato repetido e proloneado pode causer
dermatae. Pode causer leve irritação do trato respiratório após inalação repetida de névoas do produto.
Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vies respiratórias para os pulmões.
Situação de Controle da Avallagao: Controlado
Medidas Utilizadas: • Manter a obrigatoriedade do uso de EPI. Qualificar os colaboradores para
manter a eioienização e conservação.; • Ficha descritiva dos produtos quimicos (Elaboração de
inventerio de todos os produtos ;suer/ices): Os Produtos químicos inclusive inteimedierios e residues
que implicam escos a segurança e saede do trabalhador. devem ter uma ficha
Ulna Côr.)ia da
fiche deve ser mantida nos locais onde o produto é utilizado.; • Sempre que neaeaserio substituir Elais
danificados ou com CAs vencidos.: * Os usuerios de mascaras não pooem api-:!-;un:ar pee)faual que
interfiram na vedação da peça facial.
Medidas Recomendadas:'Requisitar aos fcrnecedores dos produtos químicos as Ficnas de
Segurança (FISPQ) de produtos contidos no PPRA e realizar o reconnecimento e cumprimento das
recomendações contidas nesta.. • Manter a obrigatoriedade do use de EPI. Qualificar os colaboradores
Para manter a higienizaçao e conservação.. • Fiche descritiva dos produtos químicos (Elaboração de
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inventario de todos os prodatos quirniCaae Os Proautos quimicos, inclusive intermediarios e residues
que implicam riscos a segurança e saude do trabalhador, devem ter uma ficha descritiva. Urna cópia da
ficha deve ser mantida nos locals onde o produto é utilizado.;• Sempre que necessário substituir EPIs
Canificados ou com CAs vencidos., • Não podem ser liberadas os colaboradores que após avafiaçac
medica foram considerados inaptos para a atividade ou que após o fit test apresentar reprovação do
'Os usuários de mascaras não podem
respirador baseado na resposta sensorial ao agente de ensaio.;
apresentar pélo facial que interfirarn na vedação da peça facia,
Tipo Agente:
Fontes
Geradoras:
Dados

as ids

a

Ao mortar
gerador

Agente: # Eletricidade
Meio de propagação/Trajetória:

Contato

Gravidade do
Risco:
Tipo/Tempo de
Exposição;

Intermitentei3
horas)

Descrição: Os trabalhos realizados nos sistemas energizados Podem levar a sarios aside:arenos
anibientes de trabalho.
Sugestães: Somente permitir que trabalhos em sistemas eletricos sejam realizatios por pratissionais
devidamente habditados. Criar procedimentos na empresa para a realização destas atividades Usar os
EPIs recomendados para a atividade.
Riscos(Possiveis danos h saúde): Pode levar a erios acidentes com queimacluras profundas.
perdas co membros e ate ao Obit° co trabalhador.
Situação de Controle da Avaliação: Controlado
Medidas
Manter sinal:zacio os obstaculos que possam provocar acidentes e locais
pengescs I.Exi)ryipios perigo de alta tense's), Cuidaoral Piso Molhado etc).: Sinalização de obagação.
Manter as placas de Obrigatoriedade de Uso do EPI para todos os ambientes que tiverem a
necessidade de uso cos mesmos.: • Realizar Treinamento Admissional (NR 1): A capacitack e
treina ntç rio todos os t'aaalhadores discutindo as riscos profissionais que possam originar-se nos
locais de trabalho, os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela ernteasa.
Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao
trabalho. Colaborar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentadoras.,'Realizar
Treinamento de NR 6 - Uso, guarda e conservação adequada do EPI (Equipamentos de Proteaaa
Individual.: • Realizar treinarnento de NR10 para Trabalhos gerais err areas classificadas que com
risco de eletricidade: Os trabalhadores com atividades nat.) relacionadas as instalações alearicas
desenvolvidas em zona livre e ria vizinhança oa zona controlada: conforme define a NR10, devam ser
instruidos, formalmente corn conhecimentos quo perm,lam ,dentificar e avaliar sous possiveis riscos e
adotar as precauções cah;veis.: " Realizar Treinamento de NR10 - Trabalhos gerais em eletricidacie•
Os trabalhadores autoraados a intervir em instalaçães eietncas devem Possuir treinamento específicc
sobre as riscos decorrentes do emprego da eneroia eletrica e as principais medidas de prevenção de
acidentes em instalaçaes eletricas, de acordo corn o estabelecido no Anexo II da NR10.; * Manter
atualizacro o Relatório de Instalações Elatricas (NR10) para avaliação das condições das instalações
elétricas.: • Mantel* a obrigatoriedade do uso de EPI. Qualificar os colaboradores para manter a
higienizaçao e conservação. • Emitir Ordem de Serviços (conforme NR1 ): Contendo identificacao dos
riscos e demais informações sobre os serviços a Serem executados dando ciência aos empregados
sobre segurança e saúde no trabalho. Apes a confecção inicial, as ordens de serviço devem ser
revistas sempre que tvererr alterações no processo ou a implantação de novas funções. Após a
Portaria ar 8412009. as ordens de serviço podem ser através cc comuncarlos. cartazes on meios
eletranicos.: Manter atualizado o Controle de entrega de EPI(Equip. de Proteção Individual): Elaborar
e implementar a ficha de entrega do EPI para os colaboradores que fazem uso. As fichas devem ser
feitas individualmente e conter, para cada equipamento entregue, o númera do Certificado de
Aprovação (CA;. a quantidade fomecida, a data de entrega. e a assinatura do tymprado.: w Sempre
que necessário substituir EPIs danificados ou cum CAs vencidos:.
Medidas Recomendadas: Manter sinakiado os obstáculos que possam Drovocar atsdentes e locals
perigosos (Exemplos perigo de alta tensão. Cuidado! Piso Molhado etc).: * Sinalização de obrigação'
Manter as placas de Obrigatoredade de Uso do EPI para todos os ambientes que tiverem a
necessidade de uso dos rnesrros.: • Realizar Treinamento Admissional (NR 1): A capacitação e
treinamento de todos os tranalnactores discutindo os riscos profissionais que possam originar-se nos
locais de trabalho, os meios para prevenir e limiter tas riscos e as medidas adotadas pela empresa.
Determ,nar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente nu doença relacionarsa ao
tracialho. Colaeorar cam a empresa na aplicação das Normas Regulamentadoras.: • Realizar
Trainamento de NR 6 - Lisp: guarda e conservação adequada do EPI tEquipamentos de Proteção
Individual.;'Realizar treinarnento de NR10 pare Trabalhos gerais em Areas classificadas que corn
ma) de eletricidade: Os trabalhadores com ativ aeries não relacionadas as instalações elétricas
desenvolvidas em zone tiara e na vizinhenca da zie controlada, conforme aefine a NR10., devem ser
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instruidos. formalmente com conhecimentos que permitam identificar e avaliar seus possíveis nscos e
aclotar as precauções cabíveis.; • Realizar Treinamento de NR10 - Trabalhos gerais em eletricidade;
Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem possuir treinamento especifico
sobre os riscos decorrentes do emprego da energia eletrica e as principais medidas de prevenção de
acidentes ern instalações eletricas, de acordo com o estabelecido no Anexo 0 de NR1C., • Manter
atualizacio o Relatório de Instalações Elétricas (NR10) pare avaliação das condições das instalações
elétricas., * Mentor atualizado o Controle ce Manutenção de Máquinas (Preditiva. Corretiva e
Preventive): Estabelecer a parer do inventario de máquinas os prazos e as predefinições das
manutenções. Conforme o que for levantado no inventario. Desenvolvimento continuo.: . Manter a
obngatoriedade do uso de EPI. Qualificar os colaboradores pare manter a higienizaçáo e conservação.;
• Adequar instalações Elétricas: Eliminar a exposição de circuitos e equipamento elétricos, com auxillo
e profissional legalmente habilitado. Proteger os circuitos elétricos contra :repactos mecenicos.
umidade e agentes corrosivos. por profissional legalmente habilitado.; • Emitir Ordem de Serviços
(conforme NR1): Contendo identificação dos mass e demais informações sobre os seneens a serem
executados dando ciência aos empregados sobre segurança e saúde no trabalho. Apes a confecção
inicial, as order* de service devem ser revistas sempre que tiverem alterações no proceeso ou a
implantação de novas funções. Após a ;sertaria N° 84/2009, as ordens de serviço pcder!- ser ateees de
comunicados, cartazes ou meios eletrônicos.: • Manter atualizado o Controle de entrega de Elal i,Equip.
de Proteção Individual): Elaborar e implementor a fiche de entrega do EPI pare os eolaporadores que
fazem uso. As fiches devem ser feitas individualmente e conter, pare cada equipamento entregue, o
nurner o do Certificado de Aprovaçao rCA) a quantidade fornecida, a data de entrega. e a assinatura do
empregade.;• Sempre que necessario substituir EPIs danificados ou com CAs vencidos..
Tipo Agen •
Fontes
Geradoras:
Dados

Tipo Age
Fontes
Geradoras:
Dados

aciesiittit
ao manusear
rnaquinas e
equipamentos

Agente:
Meio de propsgação/Traletõria:

a Partículas
volantes e faíscas
Contato

Gravidade do
Risco:
Tipo/Tempo de
Exposição:

i ntermitente(1
nora)

Descrição: Panic ilas volantes drieoeente da operainao de maquinas do aorta, lixamente.
esmerilhamento,lam entre outros.
Sugestões: Uso obrigatório de ER. manter places de uso obrigatório de EPI treinamento de
conscientizareão do uso de EPI. proteções das máquinas:
Riscos(Possiveis danos a satide): Acidentes no trabalho comp: perfurar a retina, nocivo aos olhos e
face, escoriações na pele.
Situaçao de Controle da Avaliação: Controlado
Medidas Utilizadas:'Realizar Treinamento de NR 6 - Uso. guarda e conservação adequada do EPI
(Equipamentos de Proteção Individual; • Manter a obrigatoriedade do use de EPI. Qualificar os
colaboradores pare manter a higienieaçâo e conservação..
Medidas Recomendadas: 'Realizar Treinamento de NR 6 - Uso, guarda e conservação adequada do
EPI (Equipamentos de Proteção Individual., " Manter a obrigatoriedade do uso de ER. Qualificar os
colaboradores para manter a higienizaçko e conservação..
A6;cjL,

'i.S

Ambiente

.

4 Queda de
objetos

Maio de propa- ., Contato
gavicr/Traietdda:

Gravidade do
Risco:
Tipo/Ternpo de
Exposição:

Habitual/Perniane
lte(8 horasi

Descrição: São cargas suspensas que podem se desprender e vir a atingir o trabalhador.
Sugestões: Uso de capacete, botina de segurança.
Riscos(Possiveis danos a satiric): Pode ocasionar lesões ou ate morte.
Situação de Controle da Avaliação: Não controlado
Medidas Utilizadas: • Sinalizar a area de circulação de seactilos e pessoas.;
'Adotar elou reamer a
einalizaçao 00 segurança nos locais de trabalho corn máquinas e equipamentos. advertindo sabre os
riscos existentes e o uso correto dos maquinarios, de modo a delimiter as Areas e restringir o acesso.
Indicar a carga maxima do trabalho permitido nas máquinas e equipamentos.; • Realizar Treinarnento
Aomissional (NR 1): A capacitagao e treinamento de todos os trabalhadores discutindo os riscos
profissionais que possamn originar-se nos locals de trabalho, os meios para prevenir e limiter tais riscos
e as medidas adotadas pela empresa. Determiner procedirnentos que devem ser adotaCos em caso de
acidente ou doença relacionada ao trabalho. Colaborar com a empresa na aplicação das Normas
Regulamentailoras.; " Realizar Treinamento de NR 6 - Uso, guarda e conservação adequada do EPI
(Equipamentos de Proteção Individual.: • Manter a obrigatoriedade do uso de LP:. Qualif.car os

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andira. 154, Centro, Londrina - PR
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colaboradores para manter a higienizataao e conservação.; • Emitir Ordem de Serviços (conforme
NP.1): Contendo identificação dos riscos e demists informações sobre os serviços a serem executados
dando ciência aos empregados sobre segurança e saúde no trabalho. Apas a confecção inasal, as
ordens de serviço devem ser revistas sempre que tiverem alterações no processo ou a implantação de
novas funções. Após o Portaria W 84i2009, as ordens de serviço podem ser atravas de comunicados,
cartazes ou MetOS eletrônicos., Manter atualizado o Controle de entrega de EPI (Equip. de Proteção
Elaborar e implementar a ficna de entrega do ER para os colaboradores que fazem uso. AS
fichas devem ser feitas individualmente e conter, para cada equipamento entregue. o número do
Certificado cle Aprovação (CA) a quanadade fornecida, a data de entrega. e a assinatura do
empregado.:• Samara que necessario substituir EPIs danificados ou com CAs vencidos..
Medidas Recomendadas: Sinalizar a area de circulação de veiculos e pessoas.: • Adotar ejou
manter a sinalização de segurança nos locais de trabalho com máquinas e ecuipamertos. advenindo
sabre os riscos existentes e o usc correto dos maquinarios, de modo a delimitar as areas e restringir
acesso. Indicar a carga maxima de trabalho permitido nas máquinas e equipamentos.
Reatizar
Treinamento Admissional(MR •ti ). A capacitagdo e treinamento de todos os trabalhadores eiscutindo cis
riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho, os meios para prevenir e !imam' t3iS
riscos e as medidas adotadas pela empresa. Determinar procedimentos qua devem ser adotados ern
caso de acidente ou doença relacionada ao traoalho. Colaborar corn a empresa na aplicação rias
Normas Regulamentadorass • ReaIizar Treinamento de MR 6 • Uso. guarda e conservaçao adequada
do EPI iEquipamentos de Prc.,teçAo Individual.. • Manter a obrigatoriedade ao uso de EPI. Qualificar os
colaboiacieras para manter a nigienizaçao e consarvaçaoa * Emitir Ordem de Serviços conforme
NR1 ). Contendo identificação dos riscos e demais informações sabre os serviços a serem executados
dando ciarcia aos empregados sobre segurança e saúde no trabalho. Aptas a confecçáo inicial. as
omens ce serviço devem ser revistas samara que tiverem alterações no processo ou a implantação
novas tunçaes. Após a Portaria W 84i2009. as ordens de serviço podem ser atravas de comunicadus.
cartazes Cu meios eletrônicas.: * Manter atualizado o Controle de entrega de EPI (Equip. de Prntecaa
Individual). Elaborar e implementar a ficha cie entrega do EPI para os colaboradores que fazem use As
Ferias devem ser feitas individualmente e canter, para cada equipamento entregue, o número ria
Certificado de Aprovação (CA), a quantidade fornecida, a data de entrega, e a assioatara de
empregado.:
'
Sempre que necessarto substituir EPIs danificaeos ou com CAs vencidos..
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS
Fonte
Geradora

Mil

IntensIdadei
Concentração

Técnica
Utilizada

Nivel de
Ação

Limite de
tolerância

Tipo/Tempo
de Exposição

• Media
ponderada

Dosimetria

80 dB

85 dB

HabitualrPerei
anente(8
horasi

Amoienta

Avaliação
Quantitaava

80 dB

87 dB

Habitual/Perm
anante(a
horas

.tiriitijrt.'

.7

Esmeril

88.1 cB

Avaliação
Quantitativa

80 dB

105 c1
.8

Intermitertet3
0 minutos)

Furadeira

76,5 riR

Avaliação
Quantitativa

80 dB

10a dB

Intermitante(i
O minutos)

Lixadeira

86,31B

Avaliação
Cuantitativa

80 dB

105 dB

Intermitente(i
O minutcsi

Policcrte

90.3 dB

Avaliação
Quantitativa

80 dB

105 dB

Intermitente(3
O minutos)
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11 - EPIs EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
CR0

Bator:. :

Cargo:

.0 AO.:

:e14
-.
RedomendadO4:. -,

EPIs Utilizados:

,.
CM Utilliados:

ADMINISTRATIVO

4110-10

A!.sistent• •
dilministriitivo i

Asçtnrd!
Acirriinistrat,u I

NA

NA

N A.

COMERCIAL

5211-10

Consultor COMercial

Consultor comercial

Cinto de Segurança.

Cinto de Segurança.

N.A..

FINANCEIRO

2522-10

Assistente rie
controladona I

Assistente de
controladorn i

NA..

NA.

N.A..

OFICINA

9131-15

Estagiário mecânico

Eistagiarin mecânico

Protetor Auricular.
Creme de Prot. pimilos.
I uva de PVC. Botina.
Capacete de
Segurança, Luva de
proteção contra
agentes mecanicos.
Óculos de Segurança,
Bota de Segurança.

Protetor Auricular,
Creme de Prot. plmãos,
Luva de PVC. Botina.
Capacete de
Segurança, Luva de
proteção contra
agentes mecanicos.
Óculos de Segurança.
Bota de Segurança.

14235, 9584, 1170,
14196, 27128.32499,
35339. 37000,37011,
31167, 31469.

OFICINA

9131-15

Mecânico

IV r!canico

Protetor Auricular,
Creme de Prot. plmãos.
Luva de PVC,Botina.
Capacete de
Segurança. Luva de
proteção contra
agentes mecanicos
()cubs de Segurança
Bota de Segurança

Protetor Auricular,
Creme de Prot, panaos.
Luva de PVC, Botina.
Capacete de
Segurança, Luva de
proteção contra
agentes mecanicos,
()cubs de Segurança.
Bota de Segurança.

14235, 9584, 1170,
14196. 27128, 32499.
35339, 37000, 37011,
31167, 31469.

12- EPCs EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA
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PCMSO - Programa do Controle Medico de &Ode Ocupacional (NR7 )

x
X

x

x

x
NA DO TRABALHO

X

LTCAT -Laudo Técnico das Condições de Ambiente de Trabalho (Anexo
IV do Decreto 3.04811999)

X

LL

x

]

X

x

IP - Laud()de Insalubridade e Periculosidade (NH 15 e NR 16)

X

-

x

[NR9- PPRA (PlanoCe Prevenção de Riscos Ambientais).

x
X

[Tieinamentobasic() para proteçao contra incendie (NH23)

x
X

Treinamento de CIPA - Designado (NR5)

X

" X

Elaboraçao da Analise Ergonômica rio Trabalho para diagnostic() e
adequação.

X

Controle dos examcs periodicos e exames complementares

X

Curso de Ergonontia Geral aplicada ao trabalho (NR17)

X

Adequar as caderas de forma ergonômica

x
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Curso de Ergonomia Geral aplicada ao trabalho (NR17)

Treinamento de CIPA - Designado (NIR 5)

Elaboração da Analise Ergonernica do Trabalho para diagnostico c adequação.

Adote exercicios de aquirneritoi alongamento. De preferência aqueles com movimentos contrarios aos que realize em seu
posto de trabalho.

Adequar as cadeiras de forma ergoniXtuca

Mentor o ambiente limpo e organizado.

Manler atualizado as Ordem de Serviços. conforma NR 1

Manter a Elaboracão do PPP - Instrução Normativa INSS1PRES

Disponibiliz.ar documentações e informações necessaries aos orgiios competentes

Controle dos exames perrédicos o exames complementares.

PCMSO - Programa de Controle Medico de Saade Ocupacional (NR7 )

L.TcAr -Laudo Tocnict, das Condições do Archierite do Trabalho (AnexoIV do Doctor° 3.048/1999)

o
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NR9 Registro de desenvolvimento PPRA
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Treinamento ha.sico para protegao contra incendio (NR23)
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A empresa dovcra observar as inedidas de contiole ern carater permanent°.

Imptentage° de medidas de controle necessaries a Curto prazo (Implantaçáo em ate 3 mews)conforme proposto no Cronograma
de Planejarnento Anual das Atividades. Dewar)ser mantidas as medidas de controle já existentes.

Implantaçao de medidas de controle necessenas a merlin own (ltr•Iplantacau de 3a 6 meses)conforme proposto no
Cronograma de Planelament° Anual das Ativ.riades Deveráo ser mantidas as rnedidas decontrole existentes.
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14 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este Programa permanecera válido enquanto forem mantidas as condições existentes na empresa por ocasião
cia vistoria. Quaisquer alterações que venham a ocorrer nas atividades, planta física e equipamentos exigirão novas
analises .Sendo assim, sera revisado sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano com o objetivo de avaliar
o seu desenvolvimento e realizar os ajustes necessários, assim corno o monitoramento ou reavaliação pare venficaok
da eficácia cias medidas de controle mglenientadas.
Para os levantamentos de Riscos na empresa SETE LOCAÇÕES LTDA usou-se o conceito de EXPOSTO DE
MAIOR RISCO (maximum risk employee - MRE), sendo avaliadas as piores conoições de trabalho, que deixam o
trabalhador mais exposto aos agentes nocivos. As avaliações realizadas para a descrição das funções neste trabalho
foram realizarias de forma quantitative e qualitative conforme o tipo de agente insalubre que o colaborador estava
exposto.
Este Programs de Prevenção øe Riscos Ambientais (PPRA) foi desenvolvido por profissionais habilitados
conforme recomenda o Ministério do Trabalho e a legislação vigente
Este documento 6 de uso exclusivo da empresa SETE LOCAÇÕES LTDA para consultas, orientações e
acompannamento dos programas prevencionistas da empresa. Constitui ern documento legal e especifico, conforme a
legislação cm vigor, sendo um produto original e único, e que nenhuma parte ou todo, podera ser reproduzido,
transmitido, copiada sem a licença ou permissão por escrito do autor.
A caracterização da exposição foi realizada ern conformidade corn os parãmetros estabelecidos na legislação
traoaihista e previdenciaria vigentes, e realizadas através de inspeção nos locais de trabalho do empregado
considerando os dados corstantes nos diversos documentos apresentados pela empresa.
As análises das condições de trabalho foram realizadas por seção, levando ern consideração, função.
descrioao do local de trabalho, atividade desenvolvida bem como, a identificação dos riscos potencials, sobre os cuais
:tau sugeridas medidas de controls para sua eliminação e/ou neutralização.
Independente cia ocorrência de aiteraçôes ou da implantação de medidas que interfiram ou controlem a
exposição dos trabalhaciores aos agentes ambientais, deverá haver o monitoramento periOclico dessa exposição. Os
estudos, as recomendações e as orientações das prioridades de execução das medidas de controls
(610011Sabifidade
SOWL112SpOnSávfli pelai_ciadoide Higiene Ocalpaawrai
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15 -ENCERRAMENTO
Este Programa de Prevençao de Risc.')s Arnb;entais(PPRA)foi elaborado em 17/0812020. com levantamentos
e recürnerriações feitas a partir de dados colet.4rlos no local da empresa avaliada
A responsabilidade tecnica cio presenie documento, :.onfeccionado pelos profissionais tecnicos abaixo
assinados restringe-se única e exclusivamente as avaliações e recomendações realizadas pelo mesmo. ficando a
cargo da emw.esa. toda e quaisquer responsabilidade na sua implementação, inclusive e principalmente quanto ao
cusioio das diversas ações e medidas de commie aqui preconizadas

LONDRINA, 17 de Agosto de 2020
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ANEXOS PPRA SETE LOCAÇÕES LTDA

ANEXO I: NR 4- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM.
MEDICINA DO TRABALHO
As empresas prvadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e ndireta e oos
poderes Legislatc e Judiciano. que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) manterão, obrigatoriamente, Serviços Especializados em Engenhara de SegJralça e ern
Medicina do Trabalho. corn a finalidade cie promover a saúde e proteger a integridade •-• !iacainador no
:oca de trabalho.
O dimensionamento dos Serviços Especializados em Engenharia
çia e em
Medicina do Trabalho vincula-se A gradação do risco da atividade principa e ao
total
emoregados io estabeecimento, constantes dos Quadros I e IL anexos. oose i.
us,)ço‘erodes
previstas nesta NR
DIMENSIONAMENTO DO SESMT PARA ESTA EMPRESA:
PROFISSIONAIS
QUANTIDALE
cn!cos de Segurança do Trabalho
Enge!vrelro de Segurança do Trabalho
Enfe-magern do Trabalho
:Enfermeiro do Trabalho
Medico do Trabalho

ANEXO II: NR 5- COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACCEN
QUADRO I DA NR5
N - de Empregados
,o Estabelecimento
N.' de Membros cia
C1PA

orna de 10.000
100112501 5001
para
a
a
a
cada grupo de
2500 5000 0.0001
2 500

101
a
ig129 :7•0

C0.120

acre.:3center
1

O número de colaboradores esta abaixo do número minim° para a con u•cap ia CIPA.
conforme Quabro 1 aa NR5 Segundo a NR5.32.2: As empresas que não se enqua- em no Quadro
bromoverão anualmente treinamento oara o designado responsável pelo cumprimer:r
NR Deste mode a empresa devera promover a constituição da CIPA a partir de 5'
(ires,
Quando o estabeiecimento não se enquadrar no Quadro I. a pm
,esconsavel pelo CUMprrnentd dos obietivos desta NR, podendo ser adotapartioioaoão dos err:cregados atraves de negociação coletiva.
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ANEXO III: REAVALIAÇÃO DO PPRA 2019/2020
"9.2.1./ Deverá ser efetuada. sempre ;71/r, necessario
.PPR4 oars
pelo menos ume vez ao ano, uma anatise
apstes
re
z
o
dos
e
avaliegëo do set: desenvolvimento
e
prioridades.
necessarios e estabelec/mento de novas
sofrera uma análise gnat pare avaliação do seu desenvolvimento. realização dos
ajustes necessa-:os. revisão do plano oe acao e cronogramas, e estabelecimento de novas metes e
priondades nas seguintes situações:
a) A. Caaa oe.rtc.)do de 12(doze) meses, contados a part!.da data de implantação do Prams
1 i)ca
o. Se!, .;.;!e ouEi ocorrer qualquer alteração no modo de execução de tarefas. no
trabalho. n ouantidade ou qualidade dos materiais, produtos e insumos utilizados e Y3F,
equiçamerart
qi.iaiouer outra modificação que posse impactar na exposiçao
nscos ambien7:ai
c) Sempre que forem implantadas medidas de proteção coletiva ou medidas 3..
organizaçáo do trabaho pare o controle da exposiçâo dos trabalhadores a riscos
ATIVIDADES PROPOSTAS DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019/2020:

Elaboraya

PLANO DE AÇÃO AÇÕES PROPOSTAS
mento bes!co oc PPRA.
siraacac de
TrE,narnentos

META. 0:3 aganizacão dos documentos de segurança do trabalho
h,,,?ularizaçâo Dos EPIe» EPCs
e,do PPRA.
DETALHAMENTO DAS METAS 2019/2020:
Elaboraçao do documento básico ao ?PIRA (100%).
Meta '•

oequar a sinalizacáo de Segurança (100%)
eYistentes L31/:li!zat:'60 de trice'?cno e emergência. Meta
:),7ograrna atual

e

seru

Meta 02 - •Treinamentos MO%)
• En.;;;;nsci Gera/ aplicada ao trabalho tC.H. 4 hares)e lreinamento de veaa0o de inascaras ná::,
reriizado e sera mantido no crons)grama atual.
• NR5 ClPA: Treinamento Desiahado CIPA (C.H. 20 horas), Treinamento Admissional NP 1
(,
t:.(:)»pyttc:ntos de proteção indvic4;at. Meta realizada e sera mantido no croncqrama atuai pare ser
reaiizado ::ara novas contratac5es. o anualmente.
Meta 03- Oiganizacao Dos documentos de Segurança do trabalho (53,9%)
•
(1,.'fino de Pfevericao de Rtscos Ambientais). LTCAT (Laudo Tecnico das Condições do
Ambiente oe .Trabaltio) PCMSO (Proorania de Controle Medico de Saúde Ocupacional) foram
Pindicts .05vo emoresa SEr-WFD sez.n:ra,-:ra e medicoa do Trabalho. Mantido 1N:S !7"et6s oara
refeitos
ano.
• Reflif-r,n (43 desenvolvimento PA- Meta não realizada, portanto sera mántida eas rreta.s:
awais
,7o:4-orr
• Se.vono::1 ,nformações fornecidas ()eta empresa: Os exames periódicos saf.)
cronograiria de vencimento. no entanto devido a imnodância e sere mantida
'920/202
• NRI - orciern fie Seivigos— Elaboraçfio e realizada a cada nova contraração
Protcf.:otor de Segurança de Terceirizad::;.s - Moto ;75o realizada.
eg,ined - Segurança

Disponibilizar documentações e informações necessárias aos órgãos (:ompete, s re.!(.•6tc.it
informações quo se fizerem necessárias, quando solicitadas
fiscalizaciores competentes.,Meta realizada serppre que necessaria.
Elaboração do PPP - Instrugáo Normativa INSS/PRES AP 45/2010 - meta 1150 f':;aPz.3,iisi e sera
mantida no cronograma atual.
• NR-9 f NR-15 Elaboração do PPR (Programa de Proteção Respiratoria) meta não reaiizada e
sera mantida nc cronograma atual,
• inventário de Produtos Quimicos. Manter atualizadas as FISPQ de produtos quimicos cont!dos no
PPRA não realizadc será mantido no cronograma.
• Alteração do produto químico não houve alteração dos produtos.
Meta 04— Organizaçáo Dos documentos de Segurança do trabalho(75%)
• Substituição dos EPI's e verificação da validade do CA. Utilização dos EPIforneciaos . (Certificadc
de Aprovação). Fornecer EP1's de acordo com a atividade, meta realizacia e sera mantido no
cionograma para ser refeito sempre que necessário.
• Fit test não realizado e sera mantido no cronograma atual.
Reavailacao do PPRA (100%).

CONCLUSÃO:
• Das atividades propostas no cronograma de 2019/2020 foram realizadas 81,5%.
As recomendações existentes no cronograma devem ser verificadas durante a realização do PPRA e
indicam um possível caminho a ser tragado, não excluindo a possibilidade da existercia de outras que
. não foram mencionaaas,

ANEXO IV: ORIENTAÇÕES PRINCIPAIS SOBRE LER/DORT
As Lesões por esforços repetitivos/distúrbios osteomusculares relacionados ao trabainc —
LER/DORT são lesões musculares efou tendões de fascias e/ou nervos dos membros superiores, cintura
escapula e pescoço principalmente ocasionadas peia utilização biomecanicamente incorreta dessas
estruturas, acompanhada ou não por alterações objetivas, e que resultam em doí fadiga queda de
desempenho no trabalho. :ncapacidade temporaria, e, conforme o caso pode evoluir para Lin'a aindrome
dolorosa crorica nesta fase agravada por todos os fatores psíquicos. no trabalho ou fora dele capazes
de reduzir o limiar de sensibliidacie dolorosa do indivíduo.
As LER, como o próprio nome diz. são lesões nos músculos e articulações casadas por urna
postura durante o trabalho ou por realizar movimentos repetitivos durante urn longo per leaae err pc.
sem intervalo
Out definição para as Lesões por Esforço Repetitivo que vem sendo bastaate. atazada
DORT Distaibios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho. O termo DORT foi acioado caio NSS
em 1998 e é mats prealso para se referir a esse tipo de doença ocupacional. já que ab,a.(
..4e urn número
maior de casos. não so os que já se transformaram em lesão por apresentarem um eslagio avançado.
DORT e LER não são sinonimos. Os DORT referem-se a qualquer distúrbio ocasiorado pelo
trabalho, são mais brandos que as LER e, se diagnosticados na fase inicial possuem grandes chances
de serem curacios Caso não sejam tratados. os DORT podem evoluir para uma LER, que jã e mais OfiC
ic ser tratada de.hqo a sua severidade.
As Lasões por Esforço Repetitivo costumam atingir os profissionais das mais diversas Areas.
Com relação ao sexo. as mulheres costumam sofrer mais com as doenças Ocupaccnas Lima das
possivets causas seria o fato das mulheres apresentarem uma menor densidade e .4:-.•,an'no cos ossos e
urns muscuiatura mais frã :I. além de utilizarem anticoncepcionais e realizarem Ia as domesticas apôs
o trabainc
- roco aparece um problema não muito grave, apenas uma dor corls, 0
>,-;(.y;.o. nas
mãos e costas. Corn o passar do tempo, a dor começa a incomodar, chegando a
cssiona
de exercer su aabairara E e somente nesse momento que é procurada ajuda. quandc já ria urn estágic
avançado
•
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Lasões por Esforços Repetitivos: LER/DORT
0€.. acordo com especificações do Ministério da Saúde, as LERtOOR7.. s
decorrentes d relacãe,s e da organização ro trabalho existentes no moderno monda dc t
dual as atividades são realizadas corn movimentos repetitivos. com posturas inacieqaadas. trabaiac
muscular estático monotonia e sobrecarga mental. associados à ausência de contro;e score a execui,
de tarefas. ritmo ntenso de trabalho. p:essão por produção. relações conflituosas corn as chefias
estimulo a competitividade exacerbada ( BRASIL. 2001).
Os p7 nleu'OS sintomas causados peia LER/DORT são sensação de peso ccrmencis. perda
de sensibctJe formigamentc dor ao
algum movImento especifico. perca de crça e inchaço
local
Az. uoeaaas ocupacionais pocem ser tratadas e têm cura em muitos cases. O método e tempo
de tratameato estão intimamente relacionados com o grau da doença quando diagnosticeda e deperdera
da resposta de caaa Urrl ao tratamento.
aaturirao,
orimeiro passe para o tratamento das lesões por esforço reperitvc
osteatrusculares e agir justamente na causa do problema E preciso encontrar so ix -J.F:s
pars c !oca i
serviço como cadeira mais confortável clue não obrigue o prcfissicna3
urna poStul a incorreta.
Depois. e necessano tratar a iesào e fazer com que o músculo
voltem ao funcionamento normal ou ac mais proximo dale.
Existem quatro métodos de tratamento e. q'arto antes o !ambler
tratado. melhores serão os resulados e as chances de cura.
Medidas geraas: são recomendados repouso e dieta: além de alguns eaerciaicas cm
articações itetat,tias
teaoêuicas utilzação de analgésicos e reiaxantes MUSCUiareS
Tis..iar a ta,.
O:rit
infamateario
Vacadas ortopédicas. exerricios e fisioterapia que visam à correção de postura e
ano rnaaaae>quE ven.-3am a ocorrer.
MeCidas cirúrgicas: a cirurgia só e indicada em último caso. quando não há outra
cara e amnu;: a dcr e restituir a capacadade funcional do músculo ou articulação e i guestão
A maneira mais facil e eficaz de se combater aoença ocupacionais como as LEE.
prevenicazi
umas atitudes simples como praticar exercicios de relaxamento e a-onoarre
depcas
da de trabaihd du adotar medic:lass ergornétricas no consultorio ja surtern
efeita caataa:
;sa;ão de moveis e arArelhos ergonornicamente indicados é urn born cornea° tr.a._
aluoa-Ti
a oermanecer em urna postura correta durante o trabalho. Entrerant7) mesmc corn
ergo,
necesSario urn auidado especial COM a postura.
3os7.ura durante urn atendanento depende, antra outros. do procedirnento a ser realizado
da f
it(cia*Lia independentemente disso. é recomendável manter as articulações em urna posiçãa
aeatra acaa
membros próximos a corpo. Também é mportante que o profissional execute paradas
-.71s DOnl urna certa freqüe".nsia
a tratamento ae
pactente, não se devem usar luvas qe apertem a região
cuiS;)
1DreSSIVa e velocidaue de instrumentos manuais devem se: ciiminuidas. Tarribérn a
impertante e ar a aplicação de força em excesso ao longo do tratamento ou movimentos repetitivos
í:lara simples ação que repercute excelentes resultados é a rea:ização de exercicios de
alonoaalenta ieiaxamento antes. durante e após o expediente Esses exercícios tam como obletiva
alivia' a oior ea tensão muscular, aduecendo os músculos e articulações para a ioraacia da, yabalho.
Alguns exercícios basicos ocdern conforme as snstruções a seguir. pooem ser relics no proprio
local de trabalho sem requererem MUItC, tempo.

Sejir.ed - Segurawia
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Massageta-se a paima da mão do centro para fora
por aiguns minutos.
2- Realiza-se semiflexões dos joelhos com a mão
espalmada para caixo e apoiada na mesa;
3- Como o exercício dois realiza-se semiflexiies dos
pelhos. porem com o polegar apoiado na mesa.
4- Corr' C's ombros relaxados flexiona-se o polegar da
mão passiva combinando o desvio do punho em direção ao
solo
Com a mão ativa flexionam-se os dedos da mão
Dassiva em forma de concha:
6- Coma mão ativa flexiona-se o punho da mão
passiva.. mostrando a concha para si.
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SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andira, 154, Centro. Lonorina - PR
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- IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL: SETE LOCAÇÕES LTDA
NOME FANTASIA: SETE LOCAÇÕES E EVENTOS
CNPJ: 08.030.116/0002-12
ENDEREÇO: NASSIM ABUR. 1055
BAIRRO: PAULISTA
CIDADE: LONDRINA
ESTADO: P
CEP: 6601,4 050
FONE:43-3327-7787
CNAE (principal): 77.11-0-00
Atividade Principal: LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
Atividade Secundaria: 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veiculos
automotores 46.61-3-00 - Comércio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso
agropecuario: partes e peças 46.63-0-00 - Comercio atacadista de Maquinas e equipamentos para usa
industral; partes e pegas 46.69-9-99 - Comercio atacadista de outras máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente: partes e peças 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos
aoricolas sem operador
GRAU DE RISCO: 1

composIÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
Faixa Etária

Masculino

Feminino

-18 ANOS
+18 e -45 ANOS
+45 ANOS
Funcionários por sexo
Total de funcionários

RESPONSÁVEL(IS)DA EMPRESA:
1. JUNIOR CESAR DOS SANTOS PORTUGAL (NIT: 126.37389.53-4)

SEGMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua A3dira 154 Centro. LonTina - PR
Telefone:(43)3323-7772 E-mail: segmed.srnt@gmail.com
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2- ESTRUTURA DO DOCUMEigTO
O presente laud() visa reconhecer e avaliar os agentes de riscos ambientais existentes nas instalações da
SETE LOCAÇÕES LTDA. Adam disto, este laudo servira como referência nos processos de analise de solicitações de
adicionais ocupacionais e aposentadoria especial. Foi realizado o levantamento das atividades tipicas desenvoivicas e
dos agentes ambientais presentes nos locais ae trabalho, visando à emissão do referido laudo.
O LIP determina se ha direito ao pagamento de adicional de insalubridade. Já o LTCAT e um documento
criado pelo INSS pars determinar se alguma atividade na empresa faz jus a aposentadoria especial e por fornecer
subsAios para a confecção do Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP).
Além disso, o presente Laudo apresenta as avaliações das atividades laborais desenvolvidas poles
funcionaros, em função das possíveis exposições ocepacionais, aos agentes ambientais existentes rios diversos
setores da empresa. A avaliação dos agentes devera considerar as atividades necessarias para quantificar a
concentração ou intensidade através de equipamentos e instrumentos compativeis aos riscos icientificarias, utilizandose de técnicas apropriadas.
Porém o LIP/LTCAT visa apresentar a realidade do ambiente de trabalho, não se tratando de um
programa para minimizar ou extinguir os riscos existentes na empresa, mas sim a comprovaçao de que o
trabalhador esteja exposto a determinado(s) risco(s) durante seu tempo de permanência na empresa.
O presente documento devera ser mantido atualizado sempre que houver alterações do aisibante de trabalho
mi eta exposiçac; de agentes nocivos ao trabalhador. A guarda do documento, autorização para emissão de capias,
divulgação de seu conteúdo, são de exclusiva reaponsatalidade da SEGMED SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO SS LTDA através de seus mandatários,
A caracterização da exposição foi realizada em conformidade com os parâmetros estabelecidos na legislação
trabaihista vigente (Normas Regulamentadoras — NR, da Portaria n. 3.214.18, do Ministério do Trabalho e Emprego),
tendo sido realizada inspeção nos locais de trabalho do empregado e considerados os dados constantes nos d.versos
documentos aoresentados pela empresa e corn base no Manual de Aposentadoria Especial: Resolução N° 600 de 14
de agosto cle 2017. Os programas estabelecidos pelo MIE (Ministério do Trabalho e Emprego) servirão de base
tecnica legal para elaboração do LTCAT.
AVALIAÇÃO DOS AGENTES
0 presente laudo contem avaliaçaes ambientais qua deverão considerar as atividades necessárias para
quantificar a concentração ou intensidade através de equipamentos e instrumentos compativeis aos nscos
identificados. utilizando-se de tricrecas apropriadas.
Nesta etapa e primordial caracterizar. através de metodologias lemmas, a exposição oe trabalhadores aos
agentes de risco. considerando-se os Limites de Tolerância e o tempo de exposição constante nas Normas
Regularnentadoras
A caracterização da exposição foi rearzada em contormidade corn os parâmetros estabelecidos no legislação
trabalhista vigente (Normas Regulamentacioras — NR. Oa Portaria n. 3.214i78, do Mmisterio do 7 rabalho e Emprego),
tendo sido realizacia inspeção nos locais de trabalho do empregado e considerados os dados constantes nos diversos
documentos apresentados pela empresa
MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA
O objetwo

.

,,iquiparnentos de proteção individual e coletiva so reduzr os riscos

SEGNIED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LIDA
Ra Andira, 164, Centro, Lonanna - PR
Telefone:(43)3323-7772 E-mail: segmedamtg,gmail.com
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encontrados. A responsabilidaoe pale seleção elisaalização do uso de EPI. bem como, o treinamento ao usuário, é do
empregador. Todo o EPI deve possuir o Certificado de Aprovação(CA)do Ministério do Trabalho Emprego(N1TE
preseate laudo expõe os equipamentos de proteção coletiva e individual, como medidas de controles
existentes. que devem ser exigidos e cumpridos nos ambientes de trabalho para fins de preservação da sai:ide e
integridade fisica dos trabalhadores.
Sobre a neutralização da insalubridade, Sub-item 15.4.1 da NR 15 — Item If e do Artigo 191 da CLT, a
eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer:
• Com a adoção de medida de ordem geral que conserve o ambiente de trabalho dentro do limite de
tolerância.
• Cam a utilização de equipamento de proteção individual (EPI).
IMPORTANTE: Para comprovação do uso adequado e possivel neutralização de insalubridade, se esta
existir, cabe ao empregador quanto ao EPI. segundo a NR6,item 6.6.1:
• adquirir o adequado ao risco de cada atividade;
• exigir seu use:
• fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo orgáo national competente em matérla de segurança
e saúde no trabalho:
• orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação;
• substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado:
• responsabilizar-se pela higienizacâo e manutenção periodica; e,
• comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.
• registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros fichas ou sistema
eletrônico.
A atenuação dos ascos com o dev,do uso dos equipamentos de proteção caracteriza a GF1P (Guia de
Recoleimonto io Fando de Garantia e Informações à Previdência Social)em codificação:
• 00 ern caso de inexistancia de agentes nocivos.
• 01 ern caso ria exista.ncia de agentes nocivos. atualmente neutralizados/atenuados como devido uso das
madajas d oroteraio.
• 02
.
.;aso
de existencia de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria err 15 anos 12%).
• 03 em caso de existência de agentes nocivos gee dão ensejo a aposentadoria em 20 anos (9%).
• 04 fan caso de existamcia de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria ern 25 anos (6%).
• 05 equivalente ao 00 e 01. porem impotaa quando os colaboradores possuirem mais de um vinculo
empiegaticio.
• 06 evalente ao 02. porem. imposta quando os colaboradores possuirem mais de um vinculo empregat:cio.
io 07 - aquivalente an 03, porem. imposta quando os colaboradores possuirem mars de um vinculo empregaticio.
• 08 - eluivalente ao 04. porem. imposta quando os colaboradores possuírem mais de urn vinculo empregaliaio
Contorne a NR - 15 o exercido de trabalho em condiabes insalutires (sujeitas a existencia de agentes noc;vos
não neutralizados atenuacosi. assegura ao trabalhador apercepralio de adicionai incidente sobre o salário minirno
v.gffnte C C-ut,i,vdenie a.
• 40% para ,nsalubcde em grau maximo.
• 20:; p3ra insaluOrdc em grau médio.
• 10,a, pael insalubraaaa em grau mama.
No CASO ac ncidencia de mais de ern later de insalubridade, será considerado o de grau mais elevado para
SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andirã, 154, Centro. Londrina - PR
Telefone:(43)3321;7772
segmed.smt(g)gmail,com
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efeito cc acréscimo salarial ficando vedada a percepção curnu:ativa. No Caso Ca incidência de mais de um fator de
insalubridade, sera considerado o de grau mais elevado para efeito de acréscimo salarial, ficando vedada a percepção
cumulative
No caso de trabalhador exposto insalubridade e periculosidade. este poderá optar pelo mais vantajoso para
s. sendo vedada a percepção cumulative

3- CONSIDERAÇÕES LEGAIS
INSALUBRIDADE
São consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou
metodos de trabalho exponham os empregados a agentes nocivos a saúde, acima dos limites de tolerância
fixados em razão da natureza e da intensidade do agents e do tempo de exposição a seus efeitos (art.189 da
CLT).(itisco deixara da_eirdstir com a interrupção das atividades em areas elou atividades_insalubres.
E assegurada ao Trabalhador, em caso de caracterização do risco, a percepção do adicional de
insalubridade, sendo de 10% para o grau minimo; 20% para o grau médio e 40% para o grau maximo, sobre o
salário minimo da região. Na incidência de mais de um fator de insalubridade, deve,prevalecer
elevado, nag.sendo permitida a percepção cumulativa. A eliminação ou neutralização do(s) risco(s), através de
proteção coletiva ou individual, determina a isenção do pagamento do adicional. Todo equipamento de
proteção individual devera ter o "C.A." - certificado de aprovação do Ministério do Trabalho.
Segundo a Norma Regulamentadora n° 15 da Portaria 3214. de 08 de Junho de 1978: Define atividades
insalubres, aquelas que se desenvolvem em ambientes com agentes ambientais acima do limite de tolerância
previstos nos Anexos 1,2, 3. 11 e 12. e quando comprovada qualitativamente para as situações constantes nos
anexos 6,7,8, 9, 10, 13 e 14.
PERiCULOSIDADE
A caracterização de riscos de periculosidade, é feita pela NR-16. através de sati Arexos 1 (afividades e
or cães perigosas corn explosivos)e 2(ativ dades perigosas com inflamáveis): peta Portaria n's 3.393/87(radiações
ioi! .:antes) e pelo Decreto re' 93.412/86. que qualifica os riscos devido ao fator eletricidade. O fridica do adicional de
pi-r.cuiüslciade á de 30% sobre os vencimentos do funcionario, nap incluindo no cálculo os acréscimos decorrentes tie
gratificaçoes. premos ou participações nos LlerOS da empresa. O riso dejliaca de existir Corn a jraditunto das
egividesielje riscos elou_oa_ateaçáçi em areas oonsideradas perioulosas,
Sac consideradas atividades perigosas Aquelas que. por sua natureza o métodos cie trabalho impliquemn
contato ptrmanerito com inflarnaveis ou explosivos em condições de risco acentuado. Outros agentes geradores de
periculosidade são atividades que. por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem em risco acentuado em virtude
de exposição oermanenje do trabalhador a energia elétrica, roubos ou outras espécies de violõncia fisica nas
atividaaes de segurança pessoal ou patrimonial, contempladas na Lei n° 12.740, de 08.12.2012, as atividades ou
operações envolvendo radiações ionizantes e substancias radioativas, através da Portaria n° 3.393, de 17/12/1987, e
as as atividades laborais com utilização cc motocicletas ou motonetas no deslocamento de trabalhador err vias
publicas conforme Portaria n 1.565 de 13/10/14.
APOSENTADORIA ESPECIAL

LEW' 2:13....D.E..21..D.E.J.j.1-13..Q.LIEJ19i-s_olma.abrisaatorie.dasig..sto LTQAT:

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
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Art 58. A relação dos agentes noc,ivoe eternicos. fisicos violagicos ou associação de agentes prejudiciais
saúde ou à integndade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata e artigo
anterior sere definida pelt) Poder Executivo. azaejaeda pela Lfil rl°0.528,de 12e7l
§ 1' A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos sera feita mediante formulario. na
forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu prepostos corn base
em laudo téceex) de condições ambientais o trabaiho expedido por medico do trabalho ou erigenheiro de segurança
do trabalho 'os termos da legislação trabalhista. kResiar;10...dada..pela Leith...9.732, de 11-1238)
a, 2 Do lauco técnico referido no paregrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de
tecnologia de proteção coletiva ou individual eue diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância
recomeridaçaci sabre a sua adoção pelo estatieiecimento respectivc. tRedac.ao eada pets.Lei.1'731de...1.1 1 2,<.•;.;3.1
3' A emeresa gee nil() mantiver laudo técnco atualizado com referancia aos agentes nocivos existentes no
ambiente de trabalho de seus traoalhadores ou eue write documento de comprovação de efetiva exposição ern
desacordo com o respectivo lame> estará se;eea ãper:elide:le prevista no art. 133 desta Lei. areeleicleeela.aei n'aca 52a,

e- A empresa deverá e4abora7 e ?minter atualizado perfil profissiografico abrangendo as atividades
edai, iele trabalhador e fornecer a este. quando da rescisão do contrato de trabalho ecipia autêntica desse
LlIoQ Pela Le_ n,

Chit:•*-•1
CIOC•.;

IFNÇ1, NORMATAVA
sorae.e çoiefaiee
LT CAL

4!.L0,E.Dt..0..E.AG.Q.S.1.1Q.DE...2.0..10.1.1).0..U....Q.k, 11 .281.20.1...0...7..i.L?.11.e.f..aOit.

Al 24 7 Na anake do Laudo Técnico (le Condiçees Ambientais do Trabalho - LTCAa q,lando apresentado
deverão ser observados os seguintes aspectcs.

I. se individual ou coletivo:
II. identificaçeo da ernpresa:
co se!4:x e da função:
UI.:ciert:!-;.3yao
.
IV. descric;ao da atividade;
V, .neetificaçeo de agente nocivo capaz co causer dare a saúde a integridade fisica arrolado na Lonislação
Previdenciana,
VI. localização das possiveis fontes gereeeras:
VII. via e periodicidade de exposiçac ao agente nocivo;
VIII. reee)eologie e procedimentos de avaliação do agen e eocieo:
IX. descrição das medidas de controle ekstentes
X. conclusão de LTCAT.
Xi assinatura do medico do trabalho ou engenheiro de segurança:
XII. data da realoação da avaliaçao arobi€,-ntal.
Paragrafo unico, O LTCAT devera ser assinado por engenheiro de segurança do trabalha, com o respective
número da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao Conselno Regional de Engenharia e Arquitetura readice 00 trabalho, indicando os registros profissionais pare ambos.
CREte ou
Ari. 248. São consideredas alierareaes
der:ea-writes deI.

ambente de tr.:teal° cu em sua organizagao, entre outras. aquelas

mucia'lça cc bivotit:

de erfuiparnerites•
Ill, adoção ou alteração de tecnologia de proteção coletiva:
iJbs!:•t.:10;",le MaguillAS ou

SFGMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andira. 154, Centro, Lord qn.a - PR
Telefone:(43) 3323-7772 E-mail: segmed.smt gmail.com
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IV. alcance dos niveis de ação estabelecidos no subitern 9.3.6 da NR-09. aprovadas pela Portaria n" 3.214. de 8
de junho de 1978. do MTE,se aplicável; e
V. extinção do pagamento do adicional de insalubridade.
DECRETO No 3.048, DE 6 DE MAIO DE 1999,sobre infaar,4
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991. e

majo ok_2.00.3. pare a qual não haja penalidade expressamente cominada neste Regulamento. fica o responsável
sumac)a multa variável de R$ 636.17(seiscentos e tonta e seis teals e dezessete centavos)a PS 63.617.35 (sessenta
e :rés mil. seiscentos e dezessete reais e trinta e circo centavos), conforme a gravidade da infração. aplicando-se-lhe
dispo!-,tv: nos arts. 290 a 292 (...).

4- INSTRUMENTOS UTILIZADOS
Dosimetro Acústico
Marca:

Mimpa

Modelo:

DOS-600

Técnica utilizada:

Dosimetria

Unidade de medida:

dB

Descrição

Dosimetro com display de cristal liquido nos padrões ANSI S1.25 - 1991
Ponderação A, ISO 1999, BS 6402:1983

•

Agentes analisados:

• rt Ruido continuo ou intermitente

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LIDA
Rua Andire. 154, Centro, Londrina - PR

Telefone:(43)3323-7772 E-mail: segmed.smt@gmailcorn
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5- RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS

.RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Setor: ! ApkiiNft,;1

1 ,

Otde de
Colaboradores
CARGOS E FUNCOES

CI30 l Cargo:

Descrição das
Atividades:

4110-10 I
Assistente
acministrativo I

Funçãe:

Ass atente
Admisestrativo I

Quantidade:

Lançamento de notas ftscais, cote'eão e compra de peças, abertura de ordens de serviço. controle ,P
locações ce veiculos, elaberacãe in .lanilhas de custos.
EXPOSIÇÕES
Agente: # Posture
incomoda .;
inadequada
(Trabalhe,
sentacio.,

Tipo Agente:

Fontes Trabalho sentado
Geradoras: ' - escritório
Dados

Dados

Não Apteavel

Tipo(Ternpo de
Exposição:

HaoitualíPermane
nte(6 horas)

Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde c: rnesmo d deserwelviee.
principalmeme sentado. como em atividacies de escritários. Algumas posteras, consideme
inadequadas, tais corno. Crews erguidos. cabeça Aharrada: tronco inclinado, manuteneac ee eesos
longe do corpo, entre outras exigem maiores forges ntecnas para a execução de uma terefe. P:.eteras
inederteadas estac rela,7iceeelas re bancarlas uu assentos mal elaborados, ohrigaree.) o treeeieeeor a se
aosicemar innoequacarne.nte
Riscos(Possivels danos a saúde): Podem gerar distúrbios psieologicos e fisioltsoicos e provecer
sérios danos a saúde co tra..,alhador porque procuzern alterações no organismo e estado emocional,
cornprernetendo sua prockmedade, saúde e segurança, tais como: LER/DORT cansaço fisico, dores
musculares, hipertensão emieel, alteração do some diabetes. doenças nervosas. taquicardia. ...loom:as
do aparelho digestive (o,e,-.mee e ulcera). tensão ansiedade, problemas de coluna, etc.
EPI(s) Eficaz(es):N A.
EPC(s)Eficaz(es):N.A.
Situa¡ão de Controle Oa Ava(ia0o: Neo contrciacio

Tipo Agente:
Fontes
Geradoras:

Meio de propagagio/Trajeteiria:

Gravidade do
Risco:

Agent.: # Trabalho
Repetitree
Ciso frequente do
computador

Meio de propagação4Trajeteria:

Não Aplicável

Gravidade do 2
Risco:
Tipo/Ternpo de
Exposição:

HabitualtIntermee
nte(6 horas)

Descrição: O trabalhe repetitivo depende do tempo necessário pare completer uma seqüência de
elementos ou a tarefa - colo. A tarefa corn repetilividade 4 aquela cujo ciclo de tempo 6 igual ou menor
que 30 segundos ou que tern mats de 50% do ciao de trabalho - repetição sistematica de movimentos.
Exemplos. Movirnentos fortes (corn° agarrar ou seeder), postures estressantes (desvio lateral do
punho, extensão do pescoçe), impacto mecenioo ce tecidos moles (bordos de lerramentas que
pressionam a palma cia mãoe vibração e ocastonalmente. baixas temperatures.
Riscos(Possivels danos a saúde): Podem lever a problemas series nas areculaçoes come
inflamações das memos e em casos mais graves a LER. Exemplos: No pescoço refere-se a sindrorne
tensional do pescoço e a sinorome cervical: nos ombros cite a sindrome do desfiladeiro toracice. e
tendlnite ticiptae a teneinile ao suoraespinhoso. a capsAte adesiva e a síndrome acrõreio-clavmular; e
no cotovelo, pueho e rraie . '-.4.a a e01COndllite. 3 tenessieovite de De Quervaie. a sindrome do tunel ce
carpo e a compressão co nerve uleer.
EFll(e) Eficaz(es):N,A.
EPC(s) Eficaz(es):N.A
Situação de Controle da Avaliegão: Não contrelado
SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andirá, ,54, Centro, Londrina - PR
Telefone:(43) 3323-7772 E-mail: scorned smt@gmail.corn
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MEDIDAS DE CONTROLE
Recomendadas:

Treinamentos de segurança do trabalho - • Realizar Treinamento Admissional(NR 1). A capacitação
e treinamento de todos os trabalhadores discutindo os riscos profissionais que possam originar-se nos
locais de trabalho os meios pare prevenir e limiter tais riscos e as medidas adotadas peia empresa.
Determiner procedimentos que devem Ser adotados em caso de acidente Ou doença relacionada a0
trabalho. Colaborar com a empresa na aplicaaho das Normas Regulamentadoras.
- Adequar as cadeiras de forma ergonómica: A Cadeira de tratialne precise ser
Metas diversas'
confortável o suficiente compativel corn a sua estatura e especialistas recomendam que ela seja
giratória a fim de que você se esforce menos e sua coluna não sofra com o excesso de movimentos.
Treinamentos de segurança do trabalho '
- Emitir Ordem de Serviços(conforme Nfal). Contendo
identificaçao dos riscos e demais informaeiies sabre os serviços a serem executaccs danco ciência
aos empregados sobre segurança e saúde no trabalho. Após a confecção Micasl as erdens de serviço
devem ser revistas sempre que tiverem alterações no processo ou a implantação de novas funções.
Após a Portaria N° 84/2009 as ordens desserviço podem ser através de comunicados cartuzes ok.
meios eletreniccs.
Adequação do ambiente de trabalho -"Elaboração da Análise Ergonómica cio Trabelno pars
ihaandeticc e at:argues:a°
Individuais'
- Adote exercidos de aquecimento; alongamento. De preferanda acmoles corn
movimentos contranos aos que realize em seu posto de trabalho.
Individuais-• Alternar periodos de trabalho corn períodos de descanso
Individuais - " Posicionar tudo bem perto pare evitar se desviar a todo o instante (la posture correta..
CONCLUSÕES

Aposentadoria
Especial:

NA* - Em conformidade com os levantamentos ambientais, consultas ao Anexo IV co Decreto
3.04811999 e de acordo com a NR-15 e seus anexos,as funções ilk: desempenham atividades cue
dão direito a concessão de aposentadoria especial.

GPIP: 00 - inexistencia de agentes nocivos - Ern conformidade com os levantamentos ambientais. conselias
ao Anexo IV do Decreto 3.04811999 e de acordo com a NR-15e seus anexos, too ha atividaoes cue
desempennam funções que dão direito a concessão de aposentadoria especial.
Periculosidade:

Insalubridade:

N.A. - Em conformidade com os levantamentos ambientais transcritos no PPRA Prortrama de
Prevenção de Riscos Ambientais), e ca acordo com a N-16 e seus anexos, rid° na aovidades gee
desempenham funções em condições de pericuiosidada. Portanto não fazem ¡us ao recebimento de
adicional de Periculosidade.
N.A. - Err conformidade com os levantamentos ambientais transcritos no PPRA :Pregrama de
Prevencao da Riscos Ambientais), e de acordo corn a NR-15 e seus anexos, as funções não
desempennam atividades em condições insalubres. Portanto, não fazem OS ao recetimiento de
adicional de Insalubridade.

,
.
RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS'
Setor:

COMERCIAL

Qtde de
Colaboradores:
CARGOS E FUNÇÕES

CB0 I Cargo:

5211-10 !
e el mate,
f

Descrição das
Atividades:

Função:

Consultor
comercial

Quantidade:

mer-dal

Elaborar e encaminhar propostas comerciais aos clientes. Solicitar em:ssao de contrato. Realizar check
list de saida de equipamentos. Manter contato ativo com denies. Realizar prospect:A°. viagens e
oisitas comerciais
EXPOSIÇÕES

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA

Rua Podira, 154, Centro. Lonarina - PR
Teiefone•(43)3323-7772 E-mail: segmed.smt@gmail.com
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Tipo Agente:

Agente: # Posture
incômodo!
inadequada
(Trabalho
sentado)

Fontes Trabalho sentado
Geradoras: - escaltáno
Dados

I Ma

Maio de pronegaglicaraietória:

Não Ap!,-oz.i.ie

Gravidade do
Risco:

Tipo/Tempo de
Exposição:

Habitual/Pam-lane
nte-',6 horas;

Descrição: Ocorre principlamente ern ambientes re trabalha onde o mesmo a desenvolvido
principalmente sentado como em atividades de escriairios. Algumas posturas. considerariaa
inadequadas: tais como, nraços erguidos cabeça abaixada. tronco inclinado. manutencalo de pesos
loage do corpo, entre outras. exiaera ma.ores forças ;mamas para a execução du uma tarefa. Posturas
!nadequadas estão relacionadas a barcarias ou assentos mal elaborados, obrigando a trabalhaoor a Sf:
posicionar inadequadamente.
Riscos(Possiveis danos i sadde): Podem gera: diataroios psicológicos e fisiológicos e provocar
a aim danos A sailde do trabalhador porque prodazem alternes no organismo e estado emacainal.
comprometcndo Sua produavalade. male e soaarança. tais como: LERÍDOR a aansaço asica, dores
rnusculares hipertensac aaa.a.!al. alterdalo do sono. diabetes: doenças nervosas. taquiaardia. auenças
Co aparelho digestiao (gastata t: alaera). tensão, ans;edade, problemas de coluna: eta.
EPI(s) Eficaz(es):N A.
EPC(s)Eficaz(es):N.A.
Situação de Controle da Avaliaçao: Não controlado

Tipo Agente:

Apatite: # Trabalho
Repettavo

Fontes uso frequente do
Geradoras: . computador

Meio de propsgeçâo4Trajetária:

Não Apiicavel

Gravidade do
Risco: i
Tipo/Tempo de I alabituallintermite
Exposição: 1 nte(6 horas)

Descrição: O trabalho repatitivo clapende do iernoo necessário para compieta: uma seqüência de
elementos ou a tarefa - cicic. A tarefa com repeativiaade a aquela ciao ciclo de tempo é igual ou manor
que 30 segundos ou que tern mais de 50% do ado ce. trahalho - reoetiçao ssternabca de movimaraos.
Exemplos: alo‘amentos fortes (como agarrar ou apertara posturas estressantes (dew° lateral dc
punt* extensão do pesccaoa impacto mecanao de tecidos moles (bordos de ferramentas qua
pressionam a palma da mãot vibraaao e ocasioaain•,anie. baixas temperaturas.
Riscos(Possivels danos a saude): Paden levar a problemas sérios nas articulações came
aitlarnaçc)es das mesmas e am aasos mais graves a LER Exemplos No pescoço refere-se a sindaana
tensional do pescoço e a taaarorne cervical: nos ombros Oa a sindrome do destladeiro toracico, a
tendinite biciptal: a tenciatita ao supraeapintioso. a ciapsulite adesiva e a sindrome acromio-clavicular: e
no coloyelo. pulha e mao caa a apiconallite. a tennasinovite de De Quervaan, a sindrorne do tanel la
carpo e a cOmpressao co rit ato alaar
EPI(s) Eficaz(es):N.A.
EPC(s)Eficaz(es):N.A.
Situação de Controle da Avaliaçao: Nãc control:ado
i
Gravidade do
Tipo Agente: Aid.;, ••
Agente: g Acidente de
aransao
Risco:
Dados

Fontes
Geradoras:
Dados

Ao Dinga ern oas
publicas

Meia de propagaçao/Trajetória:

Contato

Tipo/Tempo de Permanente(5
Exposiçâo: floras)

Descrição: 7f. •s,tf.: et!. raeral.
Riscos(Possiveis danos i saade): Acidentes cc Traaaao,lesaes
EPI(s)ElicagesaNao
EPC(s) Eficaz(es):N.A.
Situação de Controle da Avaliação: Nat)controlado
EPI(e)

Recomendados:
Utilizados:

a
aaiito aa .

f•J,1:;:a.
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CAs Utilizados:
MEDIDAS DE CONTROLE
Recomendadas:

Treinamentos de segurança do trabalho -'Realizar Treinamento Admissional NR 11: A capacitaçeo
e. treinamento do todos os trabalhadores discutindo os riscos profissionais que possam onginar-se nos
locais de trabalho os meios para prevenir e limiter tais riscos e as medidas adotadas pela empresa.
Determiner procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doerça relacionada ao
trabalho. Colaborar com a empresa na aplicagão das Normas Regulamentadoras.
Metas diversas- * Adequar as cadeiras de forma ergonómica: A cadeira de trabalho precise ser
confortável o suficiente c.ornpativel com a sua estatura e especialistas recomendam que ela seja
gee/One a fim de que você se esforce menos e sua coluna não sofra com o excesso de movimentos.
Emitir Orcem de Serviços(conforme NFtle Contende
'
Treinamentos de segurança do trabalhoidentiecação dos riscos e demais informações sobre os serviços a serem executados dando eiénea
aos empregados sobra segurança e saucle no trabalho. Apôs a eonfecção inicial as omens de serviço
devem ser revistas sempre que tiverem alterações no processo ou a implantação de novas funeões.
Apes a Portaria N°8412009 as ordens de serviço oodem ser atraves de comunicacos caitazes ou
meios eletrônicos.
Adequação do ambiente de trabalho - • Elaboração da Análise Ergonômica do Trabalho para
diagnóstico e adequação.
Individuais -'Adote ezercicios de ague:Arne= i alongamento. De preferencia aeueles com
movimentos contrarias aos que realiza em seu posto de trabalho.
Individuais - • Alternar periodos de trabalho com períodos de descanso
Individuais -. Posicionar tudo bem perto pare evear se desviar a toco o instante da ec slum correta.
Treinamentos de segurança do trabalho - • Realizar Treinamento de Direçbci Cefeese a Reflexeo
sobre a importância da prática pa eireção defensive visando o desenvolvimento de atitudes seguras no
transito através de técnicas de ideneficaçeo de riscos e de preveneeo ce addertes.
Organização dos documentos de seg. do trabalho -'Protocolo de manulençAo des veículos ea
!rota: Manter ern dia as manutenções preventivas dos veiculos utilizados para serviço externe,.
CONCLUSÕES

Aposentadoria
Especial:

GF1P:

Perlculosidade:

Insalubridade:

Ntio - Em conformidade corn os levantamentos ambientais, consultas ao Anexo IV do Decreto
3.0481999 e de acordo com a NR-15 e seus anexos, as funções não desempenham atividades que
deo direito a concessão de aposentadoria especial.
00 - Inexistência de agentes nocivos. Em eenforreidade corn os levantamentos ariitienees. consultas
ao Anexo IV do Decreto 3.048/1999 e de acordo com a NR-15 e seus atiexos. nee ee atvidades que
eesemeenearn funções que ciao direito a concessão de aposentadoria especial.
NA - Em conformidade com os levantamentos ambientais transentos no PPRA Pregrama de
Prevenção de Riscos Arnbientais), e de acordo dam a NR-16 e seus anexos, não he atividades que
desempenham funções err condições de periculasidade. Portanto não fazem jus ao recebimento de
adicional de Penculosidade.
N.A. - Em conformidade com os levantamentos ambientais transcritos no PPRA (Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais), e de acordo com a NR-15 e seus anexos, as funeees não
desempenham atividades em condições insalubres. Ponanto, não fazem ius ao recebimento de
adicional de Insalubridade.

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Setor

(etas de
Colaboradores:
CARGOS E FUNCÕES

CSO Cargo: J 2522-10 ,

Função:

Assistente de

Quantidade:

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andira. 154. Centro. Loncirina - PR
Telefone:(43)3323-7772 E-mail: seomed.smt@gmall.com
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4.ftv<.1
4
.

oladona i

Assistente de
controtadoria I
Descrição das
Atividades:

13;19

Emissao e entrada de notas fiscaas controle de contratos. omissão de boletos de cobrança, geração de
relatarias gerenciais.
EXPOSIÇÕES

Tipo Agente:

Fontes
Geradoras:
Dados

Agente:

Trabalho sentado
- awl:Selo

Dados

Não Aolicavei

Gravidade do
Risco:

Tipo/Tempo de !--labitualiPermanc
Exposição: nte(6 hems)

Descrição: Ocorra principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo a claserivolvalc
principalmente sentado., corno em atividades de escritórios. Algumas posturas. considerarias
inadequadas, tais como.. braços erguidos. cabeça ataixada. tronco inclinada manutenção de pesos
longe do co-pc. antra oatras ex pern masares torças !Mamas para a execução de uma tarefa. Posturas
inadequadas estão relaciorades a bancadas ou assentos mal elaborados. obrigando c trabalhador a se
posicionar inaciequadamente.
Riscos(Possiveis danos a saúde): Podem gerar aistartaos psicológicos e fisiolagiccia e provisaai
saws danos E4 saúde do C'abalhador porque produzem alterações no organismo e estado emocional.
comprometendo sua oroduavidade, saúde e seguranga, tam como: LERIDORT. cansaço fisico. dores
musculares. hipertensão arterial, alteração do sono. diabetes, doenças neracsas taquicardia. doencas
do aparelho digestivo (gastrite e úlcera). tensão, ansiedade, problemas de coluna etc.
EPI(s) Eficaz(es):N.A.
EPC(s) Eficaz(es):N.A.
Situação de Controle da Avaliação: Ne:, controlara.:Agente: It Trabalho
Repetitivo

Tipo Agente:
Fontes
Geradoras:

Meio de propagação/Trajetória:

tt Posture
incômoda f
inadequada
(Trabalho
sentado)

U5Lo frequente do
crimputador

Meio de propagagioarajeteria:

Não Apficavel

Gravidade do
Ricca!
Tipo/Tempo de
Exposição:

2
Habitual/Intern-Hie
nte(6 horast

Descrição: O trabalho repetitivo depende do temp's ,•:::assário pare completa urna segbancia de
elementos ou a tarefa - ciclo A tarefa corn repeativiriaso ta aquela cujo ciclo de tempo a !goal na rnartar
que 30 segundos ou que ter' mais de 50'a do cicla la trabalho - repetig'ao sistematica de moOneraos.
Exemplos: Movimentos fortes :como agarrar ou acertar), posturas estressante.s (desvio !atomt do
punho, extensao do pescoca), impacto rrecArticv de tecidos motes (bordos de ferramentas que
pressionam a palma da moi. vibração e ocasionalmente. balxas temperaturas.
Riscos(Possiveis danos a saúde): Podem levar a problemas serios nas articulaçoes como
inflamações das mesmas e em casos was graves a LER. Exemplos. No pescoço refere-se 6 sindrome
teasionai do aescoao e e sinorcme cervical: nos ombros Cita a sindrome ao desfiladeiro toracicia a
ianaaare aaaptai a tendinite do sacraespinhoso, a capsulite adesiva e a sindrome acadmio-clavicelar
no cotel,elo. punho e mho csta a enicontiiite. a tencssinovite de De Ouervain. a sindrorne do tun& do
carpo e a compi:essao do ner,d Jinar.
EPI(s) Eficaz(es):N.A.
EPC(s) Eficaz(es):N.A.
Situação de Controle da Avaliação: Não controlado
MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas:

Treinamentos de segurança do trabalho -. Realizar Treinamento Admissional(NR 1) A capacitaçaa
e treinarnento de todos os trabathaalores discutindo os riscos profissionais que possam originar-se no
locais de trabalao os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas atria empresa
Determinar procedimentos a!:i-., araiern ser adotados em caso de acidente ou doença relaconada .ao
•,, :i na apticaçaa das Normas Regulamentadoras.
trabalho. Colaborar corn a
Metas diversas - • Acied..:,t! ':i.,,,...a,:eiras de forma ergonômica: A cadeira de trabalho precisa ser
confor.avel o sc;e'A- . ocripati vet cam a sua estatura e especialistas recomendam usie ela seia
Ireton:1 a fim ao qu,3 .-.-,•k.i...-:•ror; =renos e sua coluna não sofra com o excesso de MOVIrTIOlti)5
Treinamentos de segurança do trabalho - • Emitir Ordem de Serviços fccnforrne 11Fal i Contendo
identificação dos riscos e uernais informações score os serviços a serem executados dando ciência
SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Antra. 154. Centro. Lordrina - PR
Telefone.(43) 3323-7772 E-mail: segmed.smt@gmall.com
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aos empregados sabre segurança e saUde no trabalho. Apt* a confecção inicial as ordens de serviço
devem ser revistas sempre que tiverem alterações no processo ou a implantação de novas funçôes.
Apds a Portaria N° 84/2009 as ordens de serviço podem ser através de comunicados cartazes ou
meios eletrônicos.
- Elaboração da AnaIlse Ergonômica do Trabalho para
Adequação do ambiente de trabalho'
diagnestico el adequação.
Indivuas-•
"Adote exercicios de aquecimento, alongamento. 04 preferência aqueles corn
movimentos contrários aos que realize ern seu posto de trabalho.
Alternar períodos de trabalho corn períodos de descanso
'
Indivuas-•
Individuals- "Posicionar tudo bem perto para evitar se desviar a todo o instante cia posture correta..
CONCLUSÕES
Aposentadoria. Nip - Ern conformidade coin os levantamentos ambientais, consultas ao Anexo IV do Decreto
Especial: 3.048/1999 e de acordc com a NR-15 e seus anexos, as funções não desempenham atividades quo
dão direito a concessão de aposentadoria especial.
•

GRP:- 00 - Inexistência de agentes nocivos - Ern conformidade ccin os levantamentos ambientais. corrsoitas
ao Anexo IV do Decreto 3.048/1999 e de acordo corn a NR-15 e seus anexos. nao ha atividades cote
desempenham funções que dão direito a concessão de aposentadoria especial.

Periculosida

.

Insalubridade:

N.A. - Em conformidade com os levantamentos ambientais transcritos no PPRA (Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais), e de acordo com a NR-16 e seus anexos. ntio he atividades Que
desempenham funções em condições de periculosidade. Portanto não fazem jus ao recebimento de
adicional de Periculosidade.
N.A. - Em conformidade com os levantamentos ambientais transcritos no PPRA (Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais). e de acordo corn a NR-15 e seus anexos. as funções não
desempenham atividades em condições insalubres. Portanto. não fazem jus ao recebenento de
adicional de insalubridade

..
RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
,
Setor:

(.;FI.1*,---

Qtde de '
Colaboradores:
CARGOS E FUNÇÕES

CB0 I Cargo:

Descrição das
Atividades:
CB0 I Cargo:
Descrição das
Atividades:

9131-15 j
Estagiário
rnectinico

Função:

Estagiário
mecânico

Quantidade:

A,.xilar na manutenção corretiva e preventive de equipamentos mecânicos, auxiliar ¡la identificação de
problemas mecanicos nos equipamento; auxiliar na organização de projetos técnicos. auxiliar na
nação e implemen ação de novos processos produtivos.
9131-15 I
Mecânico

Função:

Mecanico

Quantidade:

tvlant i!ereção rios geradores le energia e seragos mecânicos destes equipamentos.
EXPOSIÇÕES

Tip* Agents:

Fisico

Fontes . kit'exila
Geradoras: pondcrada.
Arnbierne.
Esmeril,
Furadeira.

Agente: # Raid° continuo
ou interrnitente
Meio de propagaçãoffrajetória:

Ar. SOPO'a

Gravidade do
Risco:
Tipo/Tempo de
Exposição:

SEGMED • SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andira, 154, Centro, Londrina - PR
Telefone:(43)3323-7772 E-mail: segmed.smt@gmail.com
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L,xade!ra
Policorte
Descrição: Ambiente elot; ecuipamenloa ruidosos das empresas contratantes.
Riscos(Possiveis danos A saimie): O ruicio atinge o aparelho auditivo causando a perda temporário
OU definitiva da audição.
EPI(s) Eficaz(es):Sim
EPC(s)Eticaz(es):N.A.
. Situação de Controle da Avaliação: Controlado
: .,
Gravidade do
Agente: 4 Oleo Mineral
Tipo Agente
Risco:
. Dodos

•

•

Fontes
Geradoras:
Dados

Ao manusear
peças

Dados

Tipo Agents:
Fontes
Geradoras:
Dados

Tipo Agente:
Fontes
Geradoras:
Dodos

Cutdneo

Tipo/Tempo de
Exposição:

interrnitentei2
Horas)

Descried(); A exposição ocorre durante as atividades de lubrifcação de peças
Riscos(Possiveis danos a sadde): Produto não dassificado como toxico agudo am via oral e
(..4,errnica. Pot* causar a;itação a pale corn vflamelhaiao. O contato repetido e prolongado pode causar
dermatite. Pode causar lave iir:taçâo do trato respiratório após inalação repetida de nevoas do prodato
Pode ser fatal se ingerico e penetrar nas vias rospratianas para os pain-ides.
EPI(s) Eficaz(es):Sim
EPC(s) Eficaz(es):N.A.
Situação de Controle da Avaliação: Controlado
Agente:

Tipo Agente
Fontes
Geradoras

Meio de propagagborfrajetória:

Ao montar
genadar

Maio de propai gagaofTrajetória:

Ai Eletricidade
Contato

Gravidade do
Risco:
Tipo/Tempo de
Exposição:

Interrnitenter,3
horas)

Descnoo: Os trabalaoa realizar...ros nos sistemas energizados podem levar a senos acidentes nos
ambientes de trabalho.
Riscos(Possiveis danos à saúde): Pode Iowar a serios acidentes com queimaduras profundas,
perdas de membros e ata .ae óbao do trabalhador.
EPI(s) Eficaz(es):Não
EPC(s) Eficazies):N.A.
Situagao de Controle da Aaal;a ao Controlado
t

Agents: * Particuias
volantes e fa isoas

ao mat aisear
rnagurias e
equipamentos

Meio de propagação/Trajetoria:

Contato

Gravidade do
Risco:
Tipo/Tempo de
Exposição:

lotermitentet 1
hora)

Descrição: Particulas acaantes decorrente Ca operação de maquinas de corte. iixarnenlo.
esmerilhamento, furos, antra Outros
Riscos(Possiveis danos a saúde): Acidentes no a*abatho como. perfurar a retina nocivo aos olhos e
face, escaria0c5 ra pole
EPI(s) Eficaz(es):Sim
EPC(s)Eficaz(es):Sim
Situação de Controle da Avaliação: Controlado
,. :tklo . .Arnbicnta

Agents:
Maio de propsgaçaoiTra¡ettiria

# Queda de
objetos
Contato

Gravidade do
Risco:
Tipo/Tempo de
Esposição:

HabituallPerinane
nto(8 horas)

Descrição: São cargas suspensas que pocienl se desprender e vir a atingir n tranal lacier.
Riscos(Possiveis danos it saúde): Pode ocasionar iesdes ou ate morte.
EPI(s) Eficaz(es):Nao
EPC(s)Eficaz(es):N A.
Situação de Controle da Avaliação: Não coni
AVALIAQ5ES QUANTITATIVAS

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andirb. 154, Centro. Londrina - PR
Telefone (43; 3323-7772 E-mail: segmed.smt@gmail.com

IS:

Técnica
Utilizada

Nivel de
Ação

Limite de
tolerância

Tipo/Tempo
de Exposição

77 dB

Dosimetria

80 dB

85 dB

HabitualiPerm
anente(8
horas)

Arribiente

74.3 dB

Avaliação
Quantilativa

80 dB

87 dB

HabitualiPerm
anente(6
horas, i

# Ruído
continuo ou
intermitente

Esmeril

88.1 dB

Avaliação
Quantitativa

80 dB

105 dB

Intermitentet3
0 mimeos)

It Ruido
aoataltio oi,
inter riotenta

Furadeira

76 5 dB

Avaliação
Quantitativa

80 dB

1 r dB

Intermitente(3
C maallos)

4 Riado
i,oriankici ou
Onl..!:Onti

Lixadeira

86.3 dB

Avaliação
Quantitativa

80 dB

105 dB

Intermitente(3
0 minutos)

,
...;tdo
ruo oii

Policorte

90,3 dB

Avaliação
Quantitativa

80 cB

105 dB

ireermitente(3
0 minutos)

Agente

Fonte
Geradora

a Ruido
continuo ou
alters-laterite

. Media
ponderada

C Ruido
continuo ou
intermitente

'
4

.o

Intensidade; '
1
Concentração

Interrnozenu,

EPI(s)
Recomendados:

Protetor Auricular: Creme de Prot. pimãos: Luva de PVC. Botina, Capacete de Segaranea. Luva (to
proteção a..onera agentes mecanicos, Óculos de Segurança. Bota de Segurança.

Utilizados:

Protetor Auricular, Creme de Prot. pimães. Luva de PVC, Bohm, Capacete de Segurança. Luva oe
proteção contra agentes mecanicos Óculos de Segurança, Bota de Segurança.

CAs Utilizados:

14235. 9584. 1170. 14196. 27128 32499 35339. 37000, 37011, 31167, 31469.
MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas:

Treinamentos de segurança do trabalho - 'Realizar Treinamento Admiss;onal iNR I ): A capacitaçao
e treiramento de todos os trabalhadores discutindo os nscos profissionais que possam originar-se nos
locais de trabalho os meios para prevenir e fimitar tais riscos e as medidas adotadas tola empresa.
Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou ooença relacionada ao
trabalho. Colaborar corn a empresa na aplicação das Normas Regulamentadoras.
Treinamentos de segurança do trabalho - • Realizar Treinamento de NR 6 - Uso guarda e
, conservação adequada do EPI (EcuiparnentoS de Proteção Individual.
Organização dos documentos de seg. do trabalho'
Protocolo de manutenção dos veículos da
frota: Manter err Oat as manutenções preventives dos veículos utilizados para serviço externo.
Regularização dos EPIsfEns - NR-6 - • Manter a obrigatoriedade do uso de Eat. Qualificar os
colaboradores para manter a higienização e conservação.
Treinamentos de segurança do trabalho - • Errata Ordem de Serviços(conforme NR1) Contenac
identificacão dos riscos e demais nforrnações sobre os serviços a serem executados dando ciência
aos empregados sobre segurança e saúde no trabalho. Apes a confecção inicial as omens de serviço
cavern ser revistas semore que tiverem alterações no processo ou a implantação de novas funções.
.Após a Portara N° 84/2009 as ordens de seraço podem ser através de comunicados cartazes ou
meios eletrônicos.
Regularização dos EPIs/EPCs - NR-6 - • Manter atualizaeo o Controle de entrega de EPI (Equip. de
Proteção Individual): Elaborar e implementar a ficha de entrega do EPI para os cotaaoradares que
fazem uso. As fichas devem ser feitas individualmente e conter para cada eqaipamento entregue o
número do Certificado de Aprovação(CA)a quantidade fornecida a data de entrega e a assinatora do
empregado.
SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Ra Andire, 154, Centro. Londrina - PR
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Regularizaçgo dos EPIslEPCs - NR-6 - " Sempre que necessário subsetuir EPIs danificados ou core
CAs vencidos.
Agentes Ouimicos -• Requisear aos fornecedores dos produtos químicos: as Fiches de Segurançi
(FISPO)de produtos Conti:WS no PPRA e realizar o reconhecimento e cumprimento das
recomendações ccntidas nesta.
Agentes Quimicos -• Fiche descritiva nos produtos quimicos(Elaboraçãci ie nventario de todos
produtos químicos): Os Produtos químicos inclusive intermedierios e residues que implicam riscos a
segurança saúde do trabalnador devem ter uma fiche descritiva. Uma ceopia da fiche deve ser
mantiee nos locais onde o produto é utilizado.
Agentes Químicos •• rilão podem ser liberados os colaboradores cue apes avallag.to médica forem
considerados inaptos pare a atividade ou que apes o fit test apresentar reprovação do respirador
baSeaeo na resposta Sensorial ao agente de ensaio.
Agentes Químicos - • Os iesuarios de máscaras nee podem apresentar pelo facial que interfiram na
vedaçaio da peça facial
- Sinalizar a Area de circulação de velculus o pessoas.
Coletivas'
Adequar sinalização de segurança - NR-26 -• Adotar eiou manter a sinalizaçec oe segurança nos
lacers de trabalho com reequinas e equipamentos advertindo sobre os riscos existentes e o uso correto
dos magurnerios de moco a delimiter as áreas e restringir o acesso. Indicar a carga maxima de
trabalho permitido nas máquinas e equipamentos.
Adequação do ambiente de trabalho - Manter sinalizado os obstáculos que possam provocar
acidentes e locals perigosos (Exemplos: perigo de alta tensão Cuidado, Piso Molhado etc),
Regularização dos EPlaiEPCs • NR-8.• SinehnOt)de obrigação: Manter as places de
Obrigatonedade de Use Cio EPI para todos os ambientes que tiverem a necessidarie de use dos
mesmos.
Treinamentos de segurança do trabalho - • Realizar treinamento de NR10 para Trepaihos gerae em
áreas classificadas que com risco de eletricidade: Os trabalhadores corn atividades nee relacionadas
es lestataneies elétricas aesenvolaidas ern zona byre e na vizinhança da zone controlada conforme
define a NR 10 devem ser instruidos. formalmeete corn conhecimentos gue permitam identificar e
avallar seus possive:s riscos e adotar as precaAbes cabiveis.
Treinamentos de segurança do trabalho - * Realizar Treinamento de NR10 - Tretialhos eraie ern
eletricidade; Os trabalhadores autorizados a ntervir em instalnees elétricas devem possuir
treinamento especifico sabre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principae
medidas de prevenção de acidentes or, instalaedes elétricas de acorde corn o estaeelecide no Anexo II
ca NR1C.
Treinamentos de segurança do trabalho - • Montei atualizado o Relatório e Instalaçeee Eieti;:es
(NR10) para avaliaçeo das cendicOes das instalações elétricas.
Adequação do ambiente de trabalho - Manter atuelieado o Controle de Manutenção de Máquinas
(Preditiva Corretiva e Preverieva). Estabelecer a parer do inventário de mequinas os prazos e as
preOarinições tlas manutenetes. Conforme o gee for le.vantado no inventário. Desenvolvimento
tinuo
Adequacao do ambiente de trabalho - Adequar instalações Elétricas: Elimiear a exposiçato de
circuitos e equioameeto elefeces com auxilio de profissional legalmente eabilitado. proteger os circuitos
eleeicos contra impactos mectrioos umidade e agentes corrosivos por profissional iegalmente
rabileado.,
CONCLUSÕES
Aposentadoria ! Não- Em conformidade core os levantamentos ambientais consultas ao Anexo IV do Decreta
Especial: 3.048.'1999 e de acorde core a elle-15 e seus anexos as funções nee desempenham ativiciaces uue
ciee direito a eiencessão de aposentadoria especiai.
GRP: 01 - Exisaercia de agente,:: rccivcs, atualmente neutralizados,atenuados com devido uso de medidas
de oroteçâo - Ern conformidade corn os levantamentos ambientais, consuiras ao Anexo IV do Decreto
eee1199e e de acordc corn a NR-15 e sees anexos. nee ha atividades que eesempenham funções
¡Due (lee direito a concassao de aposentadoria ospecial.
Periculosidade:

N.A. - Ern cenformidade core es levantarnentos arnbientaiS transcritos no PPRA (Programa de
prevenção de Riscos Ambiereals) e de acordo com a NR-1€ e seus anexos. não he atividacles que
,e.s de periculosidade. Portanto não fazern jus ao recebimento de
eesernoenham funções ac1:.;on1lçAf.
adicional de Penculosidade.
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Insaiubridade:
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od-iscritos no
NeutratizadalAtenuacla - 40% - Ern conformidade com os levantamentos ambier
PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais). e de acordo com os anexos da NR 15, tem-se:
Ruido e de acordo corn o Anexo I, os niveis de ruicio encontrados
- Com relação ao Agente
estão ABAIXO do limite de tolerancia, não fazendo jus portanto. ao adicional de Insalubridade. Ern todo
caso. a adoção e utilização correta dos EPIs indicados no PPRA ameniza a exposiçao de lass agentes.
- Corn relação aos Agentes Ouimicos: Óleo Mineral. e de acordo corn o Anexo XIII. verificou-se que as
atividades realizadas fazem jus ao adicional de insalubridade em grau maxim. ou seja. 40°1, sobre o
Salario mínimo, devido a exposição aos riscos provocados pela manipulação e c contato corn
itiOrocarbonetos aromaticos. Logo. as funções expostas devem manter e utilizar corretamente os EPIs
indicados no PPRA para neutralizar a exposição cie tais agentes. Assim: baseado nas orientações
legais dadas na NR-15 pela alinea b do item 15.4 e 15.4.1, concluimos cue corn a correta utiliza;Ao
dos E Pls indicados, entendendo-se por isso as evidtincias objetivas de controle por parte do
empregador em relação ao seu fornecimento gratuito. reposição periddica conforme orteniaçao (Jo
fabricante. treinamento, guarda higienizaçao e inspeção quanta ao uso, as atividades exercidas nesta
função. NÃO se caracterizam como atividade INSALUBRE, caso contrano, assepura ar. trabalhado,
OP.',Grau Maximo) de adicional incidente sobre o salário minima
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6- ENCERRAMENTO
O principal objetivo deste trabalho foi levarcar se há setores que fazem ¡us ao adicional do percentual do
insalubridade e periculosiciade. E tambem determiner o ensej da aposentadoria especial.. 0 presente laudo contem
avallacdes amoientais de insalubridade e periculosidade, e a metodologia, quando cabivel, para a elirninacéo ejou
neutralização dos agentes geradores dos adicionais pecuniários.
0 presente documento foi realizado nas condições atuais. e dew, ser reavaliado, quando houver.
mudanças nas funções ou inclusão de outras funções novas, bem como alterações nos espaços fisicos.
regtstro de dados deverá ester sempre disaonfvel aos colaboradores interessados ou seus representantes e para as
autoridades corroelentes.
A responsabilidade técnica co presente documento, confeccialacio pelos profissionais técnicos abaixo
assinados rest.ringe-se única e exclusivamente as 3valiagões e recomendações realizadas pelo mesmo, ficando a
cargo da emrresa, toda e quaisquer responsabilidade na sua imoleinentacão: inclusive e principalmente quanto ao
custeio dos pagamentos dos adicionais de nsalubridade e periculosiciade.

LONDRINA, 17 de Agosto de 2020
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- IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL: SETE LOCAÇÕES LTDA
NOME FANTASIA: SETE LOCAÇÕES E EVENTOS
CNPJ: 08.930.116/0002-12
ENDEREÇO: NASSIM JABUR, 1055
BAIRRO: PAULIS1A
CIDADE: LONDRINA
ESTADO: PR
CEP: 86079-050
FONE: 43-3327-7787
CNAE (principal): 77.11-0-00
Atividade Principal: LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
Atividade Secundaria: 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veiculos
automotores 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso
agropecuário; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso
industrial. partes e pegas 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos náo
especificados anteriormente; partes e peças 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos
agrícolas sem operador
GRAU DE RISCO: 1
COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
Faixa Etária

Masculino

Feminino

-18 ANOS

0

0

+18 e -45 ANOS

—

+45 ANOS
Funcionários por sexo
Total de funcionários

RESPONSAVEL(IS) DA EMPRESA:
1. JUNIOR CESAR DOS SANTOS PORTUGAL (NIT: 126.37389.53-4)
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2- INTRODUÇÃO E CONSIDERAÇÕES GERAIS
O PCMSO (Prograrra de Controle Medico de Saúde Ocupacional) ou NR-7 é urn programa que especifica
todos os procedimentos e condutas a serem adotadas pet() empregador em função dos riscos aos quais os
trabalhadores se encontram expostos no ambiente de trabalho. Seu objetivo é prevenir, detectar precocemente,
monitorar e controlar possíveis DANOS POTENCIAIS A SAÚDE dos colaboradores. Através do reconhecimento das
limitações de cada colaborador e os pontos a serem melhorados. Avaliar também, os riscos ambientais maiores a que
os mesmos estão submetidos. Planejar aoaes preventivas em saúde, principalmente em partes consideradas como
criticas, e estabelecer correlações estatisticas para avaliar com facilidade o trabalho.
O PCMSO é urn programa de assistència medica elaborado por médico do trabalho e implantado na Empresa
em beaeficio dos funcionários prevenindo os danos causados à sue saúde por condições de trabalho ou agentes
noc.vos existentes no ambiente.
A Saúde Ocupacional tem por objetive fundamental a preservação do bem estar e integridade fisica e mental
dos eabalhadoies. Para tat, cevem atuar medicos, engenheiros e técnicos de segurança, enfermagem, psicologia e
odontologia. t000s contribuindo para a higidez do trabalhador.
O presente programa tem por finalidade atencer as deterrniaações legais emanadas do Ministério do Trabalho
atraves da NR-7, da portaria 3214 de Ofe06,/78, alterada em 2912194 pela portaria n°24, publicada no Diário Oficial da
União em 30/12.:94 estando em vigor a pane de então.
O escopo deste documento é programar. para um período de 12 mesas, ação da empresa no que se refere
aos prgncipios da Medicina Preventiva para todos os seus funcionarios, assim como os riscos ambientais e então
estabelecidos uma programação dos atos medicos quo culminarão com o relatório anual que sintetizara as atividades
do exercimo e disporá de elementos para o ano seguinte.
O PCMSO dispae de ferramentas que ajudam a emprosa a controlar os riscos potenciais b saúde do
trabalhaoor. Alem de auxiliar na adaptação fisica e mental dos trabalhadores, contribuindo na adequação do trabalho
ao trabalhador e no seu melhor aproveitamento em função de suas aptidões, normatiza e padroniza ações voltadas ao
controle mécico e prevenção, mantendo uma cultura prevencionista adequada à responsabilidade social da empresa.
baseada principalmente em ações educativas e de convencimento E assim reduzir os Indices de acidentes de
trabalho, doenças profissionais e do trabalho e cumprir a legislação trabalhista e civil no que se refere a saúde do
trabalhador
A parer do levantamento dos processos e atividades da Empresa SETE LOCAÇÕES LTDA ,das exigências e
dos riscos aas atividades do acompanhamento clinico individual dos empregados, de levantamento epidemiologico.
sugerimos a instalação das medidas sugeridas no PPRA nos prazos estabelecidos.
Exames medicos ocupacionais são a prmcipal forma de rnonitoramento individual a respeito das condições de
trabalho. mas sea assim como qualquer processo terapêutico instituído, ineficazes para a melhoria das condições de
saúde dos eaaalhactores. caso as causas ce agravc à saúde advenham das condições de trabalho.
Senoc verificada, através de avaliação clinica do trabalhador efou dos exames constantes do quadro I da
NR-7, apenas axposição excessiva ao risco mesmo sem qualquer sintomatologia ou sinal clinico, deverá o trabalhador
ser afastado do local de trabalho ou do risco, ate cue esteja normalizado o indicador biológico de exposição e as
madams co eonirole nos ambientes de trabalho tenham sido adotados.
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Telefone:(43)3323-7772 E-mail. segmed.smt@gmail.corn

5/15

3 - DESENVOLVIMENTO DO PCMSO
Para cada exame medico realizado, o medico examnador emitirá o Atestado de Saúde Ocupacional — ASO.
em três vias: uma ficará arquivada na instituição. UM sera obrigatoriamente entregue ao trabalhador e outra arquivada
junto ao prontuário. 0 ASO usado pelo serviço de saúde da instituição e urn documento padronizado. elaborado
conforme com as informações descriminados no item 7.4.4.3 da NR-07.
Corn base na analise de riscos e na avaliação medica do ambiente de trabalho, recomenda-se ao madieo
examinador ou responsavel c acompanhamento com a periodicidade sugerida, para que os objetivos do PCMSO sejam
alcançados.
È importante ficar previsto que qualquer exame complementar. que faça parte destes ou não, podem ser
solicitados pelo médico examinador a qualquer tempo, se este achar necessário, face a sintomas, quadro clinic° Ou
acidentes, relacionados ao desempenho da atividade profissional, que possam necessitar cc esclarecimento e
diagrentico imediatos.
Os principais exames sac denominados em:
3.1. Exame Admissional
O exame medico admissional deve ser realizado obrigatoriamente antes que o trabalhador assuma suas
atividades na empresa. A realização de exames complementares sera definida pelos riscos presentes na
atividade/função que sera desenvolvida peio trabalhador.
O principal objetivo da avaliação medica inicial do candidato é a comprovação da adeauaçao fisica deste a
função que vira desenvolver, e se não existem alterações em sua saúde que o impeçam de ser efetivado em tal
ativ.dade. No caso de identificação de alterações, sera avaliado por especialista na area especiFica. para auxilio de
conauta, e, se comprovadas realmente alterações, isto iMptiCalla em restrições à atividade ou inaptidão dOlabahad0T
Para-a:WM.60 a que se destina o que devera ser consignado por escrito no ASO — Atestado de Saúde Ocupacional.
3.2. Exame Periódico
O exame medico periódico deve constar de uma avaliação dinica. abrangendo anamnese ocupacional.
período de realizaçâo destes exames deverá ser de acordo com a função e a exposição aos riscos Que o trabalhador
esta exposto podera ser anual. bienal ou intervalos menores a critério do médico encarregado.
Os Exames Medicos Periódicos são realizados respeitando-se a periodicidade especificada na NR 07, ou
seja. anualmente para todos os colaboradores ou em intervalos menores conforme critério do Médico Examinador
Coordenador Os exames complementares são, obrigatoriamente, disponibilizados pelo empregador e compreendem
os exames laboratoriais cc natureza ocupacionais necessários para o rnonitoramento da exposição a agentes nocivos.
Além dessas,outras provas podem ser soliceadas, a critério médico, para prevenir situações capazes de gerar agravos
saúde dos servidores.
3.3. Exame de Mudança de Função
Dave ser realizado obrigatoriamente antes da data da mudança. sempre que ocorrer qualquer alteração de
atividade, posto de trabalho ou de setor, que implique na exposição do trabalhador a risco(s)diferente (s) a que estava
exposto, antes da mucança.
O exame de Mudança de Função deve constar de uma avaliação clinics, abrangendo anarnnese ocupacional.
A realização de exames complementares sera definida pelos riscos presentes na nova atividade/função a ser
desenvolvida, tendo como orientação as funções listadas no exame Admissional.
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3. Este tem por função transmitir aos funcionários orientações gerais sobre riscos de acidentes, doenças
profissionais e não profissionais, uso ce equipamentos e outros.
4.4 Considerações de primeiros socorros
Manter material necessário para prestação de primeiros socorros:Gaze, algodão, soro fisioliagico, ataduras.
água oxigenada, luvas descartáveis.
O estabelecimento deve ser equipado com material necessário à prestação dos primeiros socorros,
considerando-se as caracteristicas da atividade desenvolvida, devendo ser mantido sob a responsabilidade de pessoa
capacitada para esse fim.
O Artigo 25 do Decreto 20.931 de 11101/32 deixa claro que ri crime prescrever medicamentos sem ter
responsabilidade técnica para isso. O código penal também aponta regulamentos sobre o assunto.
4.5 Acidente de Trabalho
Sendo constatado um acidente de trabalho, com ou sem agravo, afastando ou não o trabalhador de sua
funcão, rid mesmo sendo constatada a ocorrancia ou agravamento de doenças ocupacionais. caberá ao madico
coordenador ou examinador, trabalhador ou chafe de setor, emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho e/ou
Doença Profissional — CATDOC, com o objetivo primordial de vigilância epidemiológica, para a posterior adoção de
medidas de controle dos riscos diagnosticados. nos ambientes de trabalho.
E obrigação da Empresa emitir CAT sempre que houver acidente de trabalho ou doenças ocupacionais. haja
ou não afastamento do trabalno. Em caso de suspeita de doença ocupacional, devera o empregador. da mesma forma,
errata a CAT, encaminhando o funcionário ao INSS.
A empress preocupada com a qualidade de vida dos funcionários está certa de que para reduzir os acidentes
de trabalno, nit) bastam somente medidas de prevenção e de segurança. È preciso ter boa saúde para diminuirem as
possibilidades de doenças ocupacionais. O estimulo por parte da empresa it parte estratégica para melhorar a
qualidade ce vida do trabalhador.
4.6 Penalidades
As empresas que não cumprirem as exigências das NR's e implantação dos seus programas estarão stseitas
a rierialidades que variam de multas à interdição do estabelecimento. As multas são calculadas em função do número
de empregados existentes na empresa e do indice de infração(de 1 a 4). que por sua vez é encontrado de acordo com
o item/subitem da norma regulamentadora que foi descurnprido, tudo conforme Ismail o anexo I. da NR 28. que irate
especificamente das penalidades.

5- PROGRAMAS DE ATENÇÃO A SAL-ME
Ação

Responsàvel

,Realização de urn munitoraMento
biologic° Cos colaboradores.

Junior Cesar
Santos Portugal

dos

Prazo

Situação

Inicio: Setembroi2020
Término:
Setembro/2020
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Prioridade

SEGUED
ilac.0.
‘as•

. Manter atualizado o programa de
vacnas: A todo trabalhador dos
senaacs de sairue deve ser
fornecide. graelitamente

Junior Cesar
Santos Portagal

dos

Inicic• Agostol2020
Termino Agostoi2020

.Para um reeler acompanhamento
da saúde dos trabalhadores, todos
colaboradores
os
serAo
submetidos a exames periódicas
anualmente.

Junior
Cesar
Santos Portugal

dos

Inicio • Outubroi2020
Termino:
Outubroi2020

cam,
.C.artraS
purism
ser
acomparthadas através do portal
da saúde do governo federal: talpi
iuortalsaude.saude.gov.brtiridex.ph
pktoadaoiacor,s-e-programa

Junior
Cesar
Santos Port-deal

dos

Inicio - Dezembro,2020
Term;no,
Dezerribe;i2020

.R(... -ii,zar ualesiras de ternas
relacionados
a
saLide
do
trabalhador
DSTIAIDA
E:r:
Hipertensão Arterial etc.)

Junior Cesar
Santos Portugal

dos

Inicio. Dezernoro/2020
Termino.
Dezemaro,2020

.Influenciar a dnaç.ao anual de
por
attle
sa,
parte
Cos
e,c;laboradoref,

Junior Cesar
Santos Portugal

dos

Inicio. Dezembro/2020
Termino:
Dezembro:2.020

RO.iii.liif
carlDanr•lis
de
utientaçõeS a escos ergonômicos e
de acidentes err geral.

Junior Cesar
Santos Portuaal

dos

Inicio: Janeiroi2021
Término: janeiro/2021
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LEGENDA DE PRIORIDADE
Grau ,".

insignificante

Grau 1

Baixa

Implaniacão de novas medidas de controle necessárias a longo orazo (Implantação a
partir de 6 mesas) conforme proposto no Cronograma de Planejamento Anual das
Atividades. Deverão ser mantidos as medidas de controle te existentes.

Grau 2

Média

implanta0n de rredidas de coritnole necessárias a médio prazo (Implantação de 3 a ti
mesesj ex:forme proposto no Cronog,rarna de Planejamento Anual das Atividades.
Deverao ser mantidas as medidas de controle la existentes,

Alta

Implaniagac de medidas de controle necessárias a curto prazo (Irnplantaçáo em ate 3
mesas; conforme proposto no Cronograma de Planejamento Anual das Atividades.
Deverec ser mantidas as medidas de controle A existentes.

Grail

Grou 4

Permanente

Não necessaric implantação de medidas de controle Devern ser mantidas as
medidas de controle já existentes.

A empresa devera ob.serva! iv:7. •Tleddas de controle em caráter pe•manente,

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Arr a. 1 54. Centro, Londrina - PR
Telefone:(43)3323-7772 E-mail. seamed smt@gmaii.com
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6- RECOMENDAÇÕES DE EXAMES

.RECONHECIMENTO E.ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Setor:

ADMINISTRATIVO

Otde de
Colaboradores:
CARGOS E FUNÇÕES

CEO I Cargo:

4110-10 I
Assistente
administrativo I

Função:

Assistente
Administrativo I

Quantidade:

Descrição das Lançamento de notas fiscais, cotaçao e compra de peças, abertura de ordens de serviço. controle de
At
: locações de veículos. elabora9ao de planilhas de custos.
EXPOSIÇÕES
•

Tipo Agente:

Fontes
Geradoras:
Dados

Trabalho sentado
- escritório

Dados

Na Aplicável

Gravidade do
Risco!

Tipo/Tempo de
Exposição:

2

Hab,tual;Perrnane
ntet6 horas)

Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo 6 desenvolvido
principalmente sentado, como em atividades de escritórios. Algumas posturas. consideradas
inadequadas. tas como, oragos erguidos, cabeça abaixada, tronco inclinado manutenção dc pesos
ionge de corpo, entre outras. exigem maiores forças internas para a execucau de uma tarefa. Posturas
inadequadas estão relacionadas a bancadas ou assentos mal elaborados, obrigando o trabalhacor a se
posimnar inadequadamente.
Riscos(Possivels danos a saúde): Podam gerar distúrbios psicológicos a fisiológicos e provocar
serios danos a saúde do trabalhador porque produzem alteraçaes no organ!smo e estado emocionai,
comprometendo sua produtividade, saúde e segurança, tais como: LER/DORT. cansaço físico, dores
musculares, hipertensão arterial, alteração do sono, diabetes, doenças nervosas, taquicardia, doenças
do aparelho aigestivo (gastrite e úlcera), tensão, ansiedade, problemas de coluna. etc.
Situação de Controle da Avaliação: Não controlado

Tipo Agent*:
Fontes
Geradoras:

Meio de propagaçãofTrajetoria:

# Postura
incômoda i
inadequada
(Trabalno
sentado)

Agente: # Trabalho
,Repetitivo
Uso frequente do
computador

Maio de propsgação/Trafetoria:

Não Aplicável

Gravidade do
Risco:
Tipo/Tempo de
Exposição:

Hatatualanterrnite
ntei6 horas;

Descrição: O trabalho repetitivo depende do tempo necessário para completar urna sequaticia de
elementos au a tareia- ciclo. A tarefa com repetitivioade e aquela cujo ciclo de tempo 6 igual ou manor
que 30 segundos au que tem mais de 50% do ciao de trabalho - repetição sisternatica de movimentos.
Exemplos. Movanentos fortes (como agarrar ou apertar), posturas estressantes (desvio lateral do
punho extensão do pescoço), impacto mecânico de tecidos moles (bordos de ferramentas que
pressionam a palma da mão), vibração e ocasionalmente, baixas temperaturas.
Riscos(Possiveis danos a saúde): Podem levar a problemas sérios nas articulações como
inflamações das mesmas e em casos mais graves a LER. Exemplos: No pescoço refere-se a sindrome
tensional do pescoço e a síndrome cervical, nos ombros cita a sindrome do desfiladeaci torao,..o. a
tendinite biciptal, a tendinite do supraespinhoso. a capsutile adesiva e a sindromo at»Cirnio-clavicular: e
no cotovelo, punho e mão cita a epicondilite. a tenossinovite de De Ouervain. a sincrome do túnel do
carpo e a compressão co 7F-7.':: Jnar.
Situação de Controle da Avaliação: Nan controlado
EXAMES RECOMENDADOS
Exame

Adm.

Após

Periódico

Mudança

SEGMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LIDA
Rua Andirá, 154, Centro Londrina - PR
Telefone:(43) 3323-7772 E-mail: segmed,smt@gmail.com

Ret.

Dom.

SEGWO
lOos..0•I
WA,MI IL
.
1144.1.t

de Func.

Adm.

T

12 meses

Exame Clinic0
RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS
GABRIELA KIMIE HIGASHI SCHNE I L,E

RECONHECIMENTO E ANALISE DOS RISCOS AMBIENTAIS
Setor:

COME -•,, :7;lAt..

Qtde de
Colaboradores
CARGOS E FUNÇÕES

C130 I Cargo:

Descrição das
Atividades:

5211-10 I
Consultor
comercial

Função: ,- ,.- 5.i!:cf
comercial

Quantidade:

Elaborar e encaminhar propostas comerciais aos clientes. Solicitar emissão de contrato. Realizar oneck
list de saida de equipamentos. Manter contato ativo com clientes. Realizar prospecção. viagens e
visitas comercias.
EXPOSIÇÕES
Agente: # Postura
incômoda f
inadequado
(Trabaino
sentado)

Tipo Agente:

Fontes Trabalno sentado
Geradoras: - escrlórc
Dados

Dados

Não Aplicável

TIpo/Tempo de
Exposição:

HonituallPeomane
Mete. horas)

Descrição: ()come procipatmente em ambientes de trabalho once c mesmo a desenvolvido
pancipalmente sentado. corno em atividades de escradeos. Algumas posturas. consideradas
inadequadas. tais como. braces erguidos: cabeça abaixada, tronco inclinado. manutençâo de pesos
large do corpo. antra outras exigem maiores forças internas para a execução de urna tarefa. Posturas
inadequadas estão relacionadas a bancadas ou assentos mal elaborados, obrigando o trabalhador a se
posicionar inaoequadamente
Riscos(Possiveis danos a saúde): Podem gerar distarbios psicológicos e fisiológicos e provocar
sérios danos a saude co trabalhador porque produzem 9Iterações no organismo e estado emocionai.
comprometendo sua produtiv!dape, saude e segurança, tais como: LERIDORT. cansaço físico. cores
musculares. hipertensão aoarial. alteração do sono. labetes, doenças nervosas. taquicardia doenças
do aparelho olgestivo (gastrIte e úlcera), tensão ansiedade, problemas de colona. etc.
Situação de Controle cia Avaliação: Não controlado

Tipo Agente:
Fontes
Geradoras:

Meio de propsjiação/Trajetória:

Gravidade do
Risco:

Agent*: # Trabalho
Repetitivo
Uso frequente do
cornputador

Maio de propsgação!Trajetaria:

Náo Aplicavel

Gravidade do 2
Risco:
Tipo/Tempo de
Exposição:

Habitual/Intel-mite
nte(6 horas)

Descrição: 0 trabalho repetitivo depende do tempo necessário para completar uma seqüência de
elementos ou a tarefa - cicio. A tarefa com repeativiOade é aq Ida cujo ciclo de tempo é igual ou manor
que 30 segundos ou oue tern mais de 50% do ciclo de trabalho - repetição sistemática de movimentos.
Exemplos: Movimentos fortes (como agarrar ou apartar), posturas estressantes (desvio lateral do
punho, extensão do pescoço), impacto mecanico de tecidos moles (bordos de ferramentas quo
PreSSinnam a Palma da mão). vibração e ocasionalmente, baixas temperaturas.
Riscos(Possiveis danos a saúde): Poder.) levar a problemas sérios nas articulações como
4afiamações das mesmas e em casos mais gravas a LER. Examples: No pescoço refere-se e síndrome
tensional do pescoço e a sindrome cervical: nos ombros cita a sindrome co desfiladeiro torãoioo.
tendinite biciptal a tendinite co supraespinhoso. a capsulite adesiva e a síndrome acrómio-clavicular e
no cotovelo punho e mão cita a epic.ondilite. a tencssInovite de De Quervain, a síndrome do túnel or.
SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andirá. 154, Centro, Londrina - PR
Telefone:(43)3323-7772 E-mail: segmed.srnt@gmail.com

11/15

carpo e a compressão do now Wrier.
Situação de Controle da Avaliação: Não controlado
Tipo Agents:
Fontes
Geradoras:
Dados

Acidentei
An Dirigir ern vies
públicas

Agente:

4 Acidente de
Trensito

Gravidade do
Risco:.

Meio de props.. Contato
gaçaolTraletõria:

Tipo/Tempo de
Exposição:

Permanente(5
.•2s)

Descnção: Transito em geral.
Riscos(Possiveis danos a saúde): Acidentes de Transito, lesões.
Situaçao de Controle da Avaliação: Não controlado
EXAMES RECOMENDADOS

•

Exame

Adm.

Após
.Mm.

Periódico

Exame Clinica

X

2 meses

12 meses

Audiometria

X

6 meses

12 meses

Exame Otológico

X

6 meses

12 meses

Acuidade Visual

X

12 meses

12 meses

Hemograma Complete

X

12 meses

12 meses

Mudança
de Form.

Ret.
Trab.

Dem.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
FABIO PROCOPIO DOS SANTOS

111.a

aft al./01...016

KMAAJNI1r,t..111/1C.14 I 4..i t ANALISt LJUS 11.1St.;(3b AlifItiltN 1 AIS
Setor:

FINANCEIRO

Crtde de
Colaboradores:
CARGOS E FUNÇÕES

CSO l Cargo:

Descrição das
Atividades:

2522-101
Assistente de
controiadona I

Função:

Assistente de
cortroladoria I

Quantidade:

1

Entssão e entrada de notes fiscais, cant ale de contratos, emissão de ootetos de cobrança, geração de
fetaienos gerenciais.
EXPOSICÕES

Tipo Agent.:

Fontes
Geradoras:
Dados

•

Agente:

Trabalho sentado
- :::--.- -;-:Or o

Meio de gropegageofTrajetória:

# Posture
incbinoria i
glade:la:13
(Tranalno
sentado)
Nab' Aplicável

Gravidade do
Risco:

T poiTempo de
Exposiçdo:

Habituallieermene
nte(6 horas)

Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo 4 desenvolvido
principalmente sentado, corno em atividades de escritórios. Algumas postures, consideradas
inadequadas, tais como, braços erguidos. cabeça abaixada, tronco inclinado, manutenção de pesos
longe do corpo, entre outras, exigem maiores torças internas para a execução de urna tarefa. Postures
inadequadas estão relacionadas a bancadas ou assentos mal elaborados, obrigando o trabalhador a se
posicionar inadequadamente,
Ftiscos(Possiveis danos li sands): Podem gerar distúrbios psicoldegicos e fisiológicos e provocar

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andire, 154, Centro. Londrina - PR
Telefone:(43)3323-7772 E-mail: segmed.smtggmail.corn
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seros danos A saúde do trebaihador porque produzent alterações no organismo e estado emocional.
comprometendo sua produtividade, saúde e segurança, tais como: LER/DORT. cans/ago fisico, dores
musculares. hipertensão arterial. alteração do Wm. diabetes, doenças nervosas, taquicardia, doenças
do aparelho digestivo (gastrite e Crime). tensão ees;edade. problemas de COlun a , etc.
Situação de Controle da Avaliação: Não coetrolado
Tipo Agente:
Fontes
Geradoras:
Dados

Agente: # Trabalho
Re petitivo
Uso frequente do
computador

Melia de propagaçâoiTraletõria:

Gravidade do
Risco:

Não Aplicavei

Tipo/Tempo de
Exposigho:

Habilual/Intemtite
nte(6 horas)

Descrição: O trabalho repetitivo depende do tsmeo necessário pare completer urna seqüAncie de
elementos Ou a tarefa - cicio. A tarefa com repetitividade i aquela cujo ciclo de tempo é igual ou menor
que 30 segundos ou que tern mais de 50% do rick de trabalho - repeticao sistemática de movimentos.
Exemplos: Movimentos fortes ¡como agarrar au apertar), postures estreSsantes (desvio lateral do
punho, extensão do pescoço), impacto mecânico de tecidos moles (bordos de ferramentas que
pressionam a palma da .-não), vibracAo e ocasionalmente, baixas temperatures.
RIscos(Possiveis danos A saúde): Podem levar a problemas sérios nas articulações corno
inflamações des mesmas e ern Casos mats graves a LER, Exemplos: No pescoço refere-se a sindrome
tensional do pescoço e a sinclrorne cervical rios ombros cita a sindrome do desfiladeiro tack:ice, a
tendinite biciptal, a tendinite do supraespinhoso, a CapSulite adesiva e a sindrome actrnio-clavicular, e
no cotovelo, punho e mão cite a epicondilite. a lenossinovite de De Quervain, a sindrome do túnel do
carpo e a compressao do nervo ulnae
Situação de Controle da Avaliação: Não conenlado
EXAMES RECOMENDADOS
Adm.

Exame
..I

Exame Clinico

_I

Apees
Adm.

Perkidico

12 meses

12 meses

Mudança
de Func.

Ret.
Trab.

Dem.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
JES51CA ALEXANDRINO

:„ .
„..•. .
AMBIENTAIS
RECdNHECIMENTO -E ANALISE
- DOS RICOS
- -.•
Setor:

Of'ICIN A

Qtde de
Colaboradores:
CARGOS E FUNÇÕES

CB01 Cargo: 9131-151
Estagiário
mectinico
Descriçâo das
Atividades:
CBOICargm
•
Descriçáo des
Atividades:

função:' Estagiário
mecánico

Quantidade:

Auxiliar na manutenção corretiva e preventive dc equipamentos nice:Anions, aux:Iiiy na identificaçao de
problemas mecânicos nos eottioamento. auxiliar na organização de projetos técnicos, auxiliar na
criação e implernen ação do novos prpcessos produt:vos
9131451
Mecânico

Função:

Meanie()

Quantidade:

Menutenção dos geradores de energia e serviços mecânicos destes equipamentos.
EXPOSIÇÕES

Tipo Agents:

Físico

Agente:

4 Rutdo 7.(N-Kinua

ou inte:mitente
Fontes . Media
Geradoras; ponderado

Meio ele propagação(Traleteria:

Ar- Sonora

Gravidade do
Risco:
Tipo/Tempo de
Exposição:

SEGMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Audit& 154, Centro, LOn:Siiiea - PR
Telefone:(43)3323-7772 E-mail: segmed.smt@gmail.com

Habitual/Permane
nte(8 Horas)

1315

Ambiente,
Esmeril,
radeira
Lixadeira,
Paeans
Dados

Descrição: Ambiente aloe equipamentos ruiaosos das empresas contratantes.
Riscos(Possiveis danos a saúde): O ruido atinge o aparelho auditivo causanoo a perda temporário
ou definitiva da aud ção.
Situação de Controle da Availa
.,..ção: Controlado

Tipo Agente: - Quirnik:b
Fontes
Geradorars:

•

Ao manusear
pesas

Meio do prepsilfee•SO/TritletdrIa:

g Óleo Mineral

Gravidade do
Risco:

Ar - Cuteneo

Tipo/Tempo de
Exposiçao:

latermitente(2
floras)

Dodds Descrição: A exposição ocorre durante as atividades de lubrificação de peças.
: . 3 Riscos(Possivels danos a saúde): Produto não classificado como tóxico agudo por via oral e
clef-mica. Pode causar irritação a pele corn vermelhidão. O contato repetido e prolongado pode causar
dermatite. Pode Causar leve irritação do trato respiratório após inalação repetida cie névoas do produto.
Pode ser total se ingerido e penetrar nas vias respiratórias pare os pulmões.
Situação de Controle da Avaliação: Controlado
Tipio Agente: - Acidentes
Fontes
Geradoras:
Dados

Ao montar
gerador

ente: # Eletricidade
litaio de propaflarglOrTrafettiria:

Dados

•
•
Tipo Agente:
Fontes
Geradoras:
Dodos

Contato

T go/Tampa de
Exposição:

Intermitente(3
horas)

Descrição: Os trabalhos realizados nos sistemas energizados podem levar a senos acidentes nos
ambientes de trabalho.
Riscos(Possivels danos a saude): Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas,
perdas de membros e até ao Mato do trabalhador.
Situação de Controle da Avaliacao: Controlado

Tipo Agente:
Fontes
Geradoras:

Gravldadedo
Risco:

Agente: # Partículas
volantes e taiscas
ao manusear
maquinas e
equipamentos

Maio de propagação/Trajetoria:

Contato

Gravidade do
Risco:
Tipo/Tempo de
Exposição:

intermitente(1
hora)

Descrição: Partictdas volantes decorrente ea operação de maquinos .1u corte, lixamento,
esmerilhamento, furos, antra outros.
Riscos(Possivels danos a saude): Acidentes no trabalho aorno: perfurar a retina, nocivo aos olhos e
face, escoriações na pele.
Situação de Controls da Avaliação: Controlado
i' - —

..

Ambiente

Agents: # Quecia de
objetos

Gravidade do
Risco:

Meio de prow!. Contato
gagãofTrajetifiria:

Tipo/Tempo de
Exposição:

Habitual/Permane
nte(8 horas)

Descrição: São cargas suspensas Que podem se desprender e vir a atingir o trabalhador.
Riscos(Possiveis danos a saúde): Pode ocasionar lesões ou até morte.
Situação de Controle da Avaliação: Não controlado
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente

Fonte
Geradora

Intensidade!
Concentração

Técnica
Utilizada

Nível de
Ação

Limite de
tolerancia

Tipo/Tempo
de Exposição

.,- Ruicio
continuo ou
intermitente

. Media
ponderada

77 dB

Dosimetria

83 dB

85 dB

Harrt ;01,P.7,
:m1
anent:'

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LIDA
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# Ruida
continuo ou
.ntermitente

Amoiente

74.3 dB

Avaliaçao
Quantitaliva

80 dB

87 dB

Habitual/Perm
anente(8
horas )

#t Ruud()
continuo ou
iltermitente.

Esmeril

86 1 dB

Avaliavio
Quantitative

80 dB

105 dB

Intermitente(3
0 minutos)

# Ruido
continuo ou
intermitc it LZ

Furadeira

76 5 dB

Avaliaçto
C.)uantitat,va

80 dB

105 dB

Intermilente(3
0 minutos)

# Rusdo
continuo ou
interrnitrtz:

Lixadeira

86,3 dB

AvaharAo
Quantitativa

80 dB

105 dB

Interrnitenle;3
O trimut,.)S)

'4, Ruyao
contalty• ot•

Policorte

90,3 dB

Avaliação
Quantitativa

80 da

105 dB

intermitente
0 m -1:itos)

EXAMES RECOMENDADOS
Adm.

Após
Adm.

Periódico

Exame CIII:ro

X

12 meses

12 meses

Ai diemema

X

6 meses

12 meses

EX A 'IN.'; O!oln'pc

X

6 meses

12 meses

Ac;:dc, netil rup,..irco

X

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

Exame

Ac -on —iporien
-lop AM -.3 '

Ifilf.40.0X

Mudança
de Func.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
VILSON FERNANDES FRANCISCO
DANIEL. BICALHO DE CARVALHO DOS SANTOS

SEGMED - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Rua Andirá. 154, Centro. Londrina - PR
t,iefone.(43)3323-7772 E-mail: segrned.smt@gmail.corr

ReL
Trab.

Dem.

SECOAD
114414.1trita
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7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verifiquem no cronograma quais exames ate necessita de acordo corn o setor e a funçao que desenvolve.
2. Preencha o formularia com todos os exames citados no PCMSO e os riscos correspondentes.
3. Lea as recomendações e as transmita para seu trabalhador.
4. Solicitar a calibragao do audiômetro na clinica que for real2ar o exame de audiometria.
5. Para exames laboratoriais:
a. Coleta de gangue. exigem iejarn de no minima 6 floras,
b. Coleta de Urna: colher a primeira urina da manha;
c. Goleta de Fazes: Coletar amostra de locals variados.
d. Exames que exigem situações especiais serão especificados individualmente.
6. Para realizar o exame de eletroencefalograma, recomenda-se que o colaborador esteja corn o cabelo lavado
eiou limpo, sem gel e sem ocine.
A responsabilidade técnica do presente documento, confeccionado pelos profissionais abaixo assinados
ra,stnnge-se Uraca e exclusivamente as avaliações e recomendações realizadas pelo mesmo, ficando a cargo da
empresa, toda e quaisquer responsabilidade na sua implementação, inclusive e principalmente quarto ao custeio das
diversas ações o medidas de controle aqui preconizadas.
CLINICAS OCUPACIONAIS RECOMENDADAS:
• SEGMED — LONDRINA. PR - R. Andira, 154— Londrina, PR.Fone:(43) 3323-7772
• SEPREV - CAMBE,PR- R. Nossa Senhora do Rocio, 300 - Fone:(43) 3035-3139
MEDICOS EXAMINADORES:
• Dra. Wanda E U Batistella - CRM 7686/PR
CRM 41066/PR
a Ora Natali T. Cavalart
• Ora. kérima Davane Cabrini CRM 41084/PR
• Dra. Thais Castro Dias Gimenes CRM 44039;PR
• Dra. Mariana Zanetti Paiva CRM 43299/RR
• Dr. Lucas C. C. Marqueze — CRM 24666/PR (MEDICO COORDENADOR)
LONDRINA, 17 de Agosto de 2020

,v.dfatcos
,
r:IrtIg• e
Lucas C. C. Marqueze
Médico cto Trabalho - CRM: 24666-PR

Junior Cesar dos Santos Portugal
RESPONSÁVEL DA EMPRESA

SEGMED

Segurança e Medicina dc
*I'eah&h!-;5/5
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ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA — EIRELI
PROGRESSO PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS EIRELI
FÁBIO PEGORARO, brasileiro, casado sob o regime de separação total de
bens, empresário, natural de Londrina/PR, portador da Cl/RG no 1.433.3428 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob no 439.015.229-72, residente e domiciliado
na cidade Londrina, Estado do Parana, na Rua Nelson Vicentini, no 35,
Condomínio Royal Golf Residence, CEP 86055-480, RESOLVE, na melhor
forma de direito, consoante os arts. 1.033 e 980-A da Lei no 10.406/02 e em
conformidade com a Lei no 12.441/2011, constituir uma EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

EIRELI, que sera

regida pelas clausulas e condições a seguir expostas.
Cláusula la - Da Razão Social A empresa girará sob o nome empresarial de PROGRESSO
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS — EIRELI, e terá sede e domicilio na cidade de Londrina,
Estado do Paraná, na Rua Senador Souza Naves, no 771, sala 02, Centro, CEP 86010-160.
Cláusula V - Do Capital Social: O capital social da EIRELI é de R$ 3.519,000,00 (três
milhões, quinhentos e dezenove mil reais), dividido em 3.519.000 (três milhões, quinhentas e
dezenove mil) cotas no valor de R$ 1,00(um real) cada, sendo estas integralizadas com as
seguintes participações societárias:
a) 2.505.000 (dois milhões, quinhentas e cinco) cotas de capital social no
valor total de R$ 2.505.000,00 (dois milhões, quinhentos e cinco mil
reais), da sociedade LEÃO DIESEL LTDA., pessoa jurídica de direito
privado inscrita no CNPJ/MF sob no 78.592.532/0001-52, com sede na
cidade de Londrina, Estado do Parana, na Avenida Brasilia, no 4.399,
Paulista, CEP 86079-000, corn contrato social devidamente registrado e
arquivado na Junta Comercial do Estado do Parana sob o NIRE no
41201638421, em 29/06/1961;

FAVOR NAO UTILIZAR — ESPAÇO DE USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - JUCEPAR
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b) 150.000 (cento e cinquenta mil) cotas de capital social no valor total de
R$ 150,000,00 (cento e cinquenta mil reais), da sociedade LEÃO
ENERGIA INDÚSTRIA DE GERADORES LTDA., pessoa jurídica de
direito privado inscrita no CNPJ/MF sob no 10.837.578/0001-50, com
sede na cidade de Londrina, Estado do Parana, na Avenida Brasilia, no
4411, Paulista, CEP 86079-000, com contrato social devidamente
registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Parana sob o
NIRE 41206460183, em 23/04/2009;
c) 560.000(quinhentas e sessenta mil) cotas de capital social no valor total
de R$ 560.000,00(quinhentos e sessenta mil reais), da sociedade SETE
LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado
inscrita no CNPJ/MF sob no 08.930.116/0001-31, com sede na cidade de
Londrina, Estado do Paraná, na Rua Santos, no 868, apto. 1000, Centro,
CEP 86020-041, com contrato social devidamente registrado e arquivado
na Junta Comercial do Estado do Parana sob o NIRE 41205968043, em
30/06/2011;
d) 250.000 (duzentas e cinquenta mil) cotas de capital social no valor total lf
de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), da sociedade PG
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob no
27.212.333/0001-08, com sede na cidade de Araquari, Estado de Santa
Catarina, na Rod. BR 280, Km 29,5, no 3215, sala 207, Bairro Porto
Grande, CEP 89.205-101, com contrato social devidamente registrado e
arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o NIRE
42205594853, em 05/05/2017;

FAVOR NÃO UTILIZAR — ESPAÇO DE USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - JUCEPAR
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e) 10.000 (dez mil) cotas de capital social no valor total de R$ 10.000,00
(dez mil reais), da sociedade ARLE EQUIPAMENTOS COMÉRCIO DE
PEÇAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF
sob no 15.552.737/0001-94, com sede na cidade de Londrina, Estado do
Parana, na Avenida Nassim Jabur, no 1050, conjunto 02, sala 01, Jardim
Paulista, cEP 86079-050, com contrato social devidamente registrado e
arquivado na Junta Comercial do Estado do Parana, sob o NIRE
41207839119, em 08/04/2014; e,
f) 44.000 (quarenta e quatro mil) cotas de capital social no valor total de
R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), da sociedade SUPER
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado
inscrita no CNPJ/MF sob no 27.242.398/0001-29, com sede na cidade de
Londrina, Estado do Parana, na Rodovia João Carlos Strass, no 585,
Parque Industrial Alicante, CEP 86087-350, com contrato social
devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do
Parana, sob o NIRE 41208528931, em 07/03/2017;
Cláusula 3a — Do Objeto Social: O objeto da EIRELI é a participação em outras sociedades1
como quotista e acionista.
Parágrafo único: A Classificação Nacional de Atividade Econômica relativa ao objeto social
descrito no caputdesta cláusula compreende o código CNAE 6462-0/00.
Cláusula 4a — Do Inicio das Atividades e Prazo de Duração: A EIRELI iniciará suas
atividades em 28 de fevereiro de 2018 e seu prazo de duração é indeterminado. E garantida
a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento
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temporário ou permanente do Titular, podendo a EIRELI ser alterada para atender uma nova
situação.
Clausula 5a — Da Administração: A administração da EIRELI sera exercida pelo Titular
FÁBIO PECORARO a quem caberá, dentre outras atribuições, a representação ativa e
passiva, judicial e extrajudicial da EIRELI. A responsabilidade do Titular é limitada ao capital
integralizado e a ERE.' sera regida pelo regime jurídico da Empresa Limitada e
supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.
Parágrafo único: Nas hipóteses de falecimento ejou de incapacidade física ou mental do Titular
FÁBIO PECORARO, por este ato e instrumento, o Titular FABIO PECORARO indica a Sra.
RAQUEL PELISSARI PECORARO, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cl/RG no
9.694.064-5 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob no 052.070.699-42, residente e domiciliada na
cidade Londrina, Estado do Parana, na Rua Nelson Vicentini, no 35, Condomínio Royal Golf
Residence, CEP 86055-480, para assumir o cargo de administradora não titular da EIRELI,
nos mesmos termos e condições descritos nesta clausula.
Cláusula 6: Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir
procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato,
atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandat
judicial, poderá ser por prazo indeterminado.
Clausula la: Poderão ser designados administradores nit) titulares, na forma prevista no
art.° 1.061 da lei 10.406/2002.
Cláusula Sa — Do Exercido Social: O termino de cada exercício social sera em 31 de
dezembro de cada ano, com a apresentação do Balanço Patrimonial e resultado econômico do
ano fiscal.
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Cláusula 9a - Da Declaração: O Titular declare sob as penas da lei, que não esta impedido,
por lei especial, e nem condenado ou sob os efeitos de condenação, que o profile de exercer
a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente,
o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas
de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade (Art.
1.011, § 10, CC/2002).
Cláusula 10a: O Titular declara, para os devidos fins e efeitos de direito, que não participa
de nenhuma outra Pessoa Jurídica na modalidade EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI.
Clausula lia: A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência,
mediante deliberação assinada pelo Titular.
Clausula 12a: 0 empresário poderá fixar uma retirada mensal, a titulo de "pro labord',
observadas as disposições regulamentares pertinentes.
Cláusula 13a: Falecendo ou interditado seu Titular, a EIRELI continuará suas atividades com
os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o
valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da EIRELI,
data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único: O mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a EIRELI se
resolva em relação a seu titular.
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Cláusula 14a — Sede e Fore: Fica eleito o foro da cidade de Londrina, Estado do Parana,
para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.
E, por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente Instrumento Particular
de Constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, em 06 (seis)
laudas e via única, na presença das testemunhas instrumentarias abaixo.
Londrina/PR, 28 de evereito de 2018.
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ATA DA V- 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 As 14 horas.

MEMBROS DA COMISSÃO:
NOME DO REPRESENTANTE
Atacy de Melo junior
Odiva!do Moreno Alves
Nicolsen Barros Silva
Marcus Vinícius Gimenes
Denilson Pestana da Costa
Andre Luis Sampaio Silvestri

ENTIDADE
Representante do Executivo
Representante do Executivo
Representante do Executivo
Representante da ACIL
do Sindicato dos
Representante
Trabalhadores nas Indústrias da
Construção e do Mobiliário de Londrina
Representante da UEL

Representante do Conselho Municipal
do Trabalho, Emprego e Renda - CMTER
Elzo Augusta Carreri
Nesta reunião foram analisados os projetos das seguintes empresas:

PRESENTES
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
AUSENTE
PRESENTE
PRESENTE

01 - MARIA DE LOURDES CRISTANTE "TUBOS FENIX"- CNPI 08.695.734/0001-44:
A empresa esta situada no Município de Ibiporã-PR e tem 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 Tubas Fenix atua no mercado há 7 (sete) anos e é uma marca referência em qualidade,
reconhecida nacionalmente em seu mercado de atuação, coma uma das principais empresas de
Tubos e Conexões do Brasil.

INCENTIVO SOLICITADO: Doação de terreno de aproximadamente 48.000,00 in2 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.° 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 ICMS.

NÚMERO DE EMPREGOS: criar no minima 60 empregos diretos.
PRAZO PARA CONSTRUÇÃO: No imóvel a ser doado, a empresa se compromete a construir

aproximadamente 8.000,00 m2 corn inicio das obras em 12(doze) meses e 36 (trinta e seisjitiesés
para termino,contados a partir da data da liberação da Area para construção.
VOTACAO:

NOME DO REPRESENTANTE

ENTIDADE

Atacy de Melo junior
Odivaldo Moreno Alves

Representante do Executivo
Representante do Executivo

Vat}
SIM
SIM

-------
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Marcus Vinicius Gimenes

SIM
Representante do Executivo
Representante do Conselho Municipal do SIM
Trabalho, Emprego e Renda - CMTER
SIM
Representante da ACIL

André Luis Sampaio Silvestri

Representante da UEL

Nicolsen Barros Silva
Elzo Augusto Carreri

SIM

votação:
CONCLUSÃO DA COMISSÃO: Diante das informações supra descritas, foi colocado em
sendo 6 (seis) votos favoráveis. A Comissão concluiu favoravelmente, por 6(seis) votos
doação da Area de terras contendo 48.528,31 m2 constituída do Lote n.° 8-A/2-II (OitoA/Dois/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 deverá ser encaminhado à Câmara de Vereadores para aprovação.

02 -"GRUPO LEÃO": As Holdings Progresso Participações Societárias (CNI1 31.627.679/0001-77)
e MP Participações Societárias (CNII: 31.390.433/0001-24) controladoras das empresas Leão
Diesel Ltda (CNN: 78.592.532/0001-42), Leão Energia Indústria de Geradores Ltda
10.837.578/0001-50) e Sete locações Ltda (CNPJ: 08.930.116/0001-31), constituem o "GRUPO
LEÃO". 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 peças para motores a diesel, venda de motores e fabricação e locação de grupo
de geradores de energia a diesel, biogás e gás natural. 0 Grupo Ledo trabalha com mais de 15 mil
itens para peps de reposição corn foco nos motores a diesel. A Lego é urna empresa certificada com
a ISO 9001, esta certificação oferece ao cliente a garantia de que o Sistema de Gestão da Qualidade
baseado em aprimoramentos, responsabilidade, serviços e produtos de qualidade.
A Leão possui 11 filiais, presentes nas cidades de Londrina, Maringá, Curitiba, Cascavel, Itajaí,
Chapecó, Bauru, Campo Grande, Sinop, Porto Alegre e São Paulo. Hoje está 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 máxima 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 s6 sera possível com a
ampliação da Area fabril no novo terreno.
INCENTIVO SOLICITADO: Doação de terreno de aproximadamente 20.000,00 in2 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.° 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)
NUMERO DE EMPREGOS: Compromete-se a manter no Município de Londrina aproxin-me te
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.
VOTA
NOME DO REPRESENTANTE
Atacy de Melo junior
Odivalcio Moreno Alves
Nicolsen Barros Silva

ENTIDADE
Representante do Executivo
Representante do Executivo
Representante do Executivo

VOTO
SIM
SIM
SIM

Marcus Vinícius Gimenes

Representante do Conselho Municipal do SIM
Trabalho, Emprego e Renda - CMTER
SIM
Representante da ACIL

Andre Luis Sampaio Silvestri

Representante da UEL

Elzo Augusto Carreri

SIM

votação:
CONCLUSÃO DA COMISSÃO: Diante das informações supra descritas, foi colocado em
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 "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.° 134/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 deverá
ser encaminhado à Camara de Vereadores para aprovação.

03- FM( GROUP TECNOLOGIA EM SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ 09.652.475/000137:
Com mais de urna década de fundação e reconhecida internacionalmente, a FM< 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
esta ampliando sua linha de produtos e tem corno 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 maquinarios 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 países da Europa, Oriente Médio e
América 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 - Pg.Tecnológico Francisco Sciarra, Matricula 9256 - 49 RI
2. Lote ri° 20, Quadra 2, com 1.138,52 m2,Pg. Tecnológico Francisco Sciarra, Matricula 9257 - 49 RI
3. Lote n° 21, Quadra 2, corn 1.098,91 m2,Pg. Tecnológico Francisco Sciarra, Matricula 9258 - 49 RI
4. Lote n° 22, Quadra 2, com 1.098,46 m2, Pg. Tecnológico Francisco Sciarra, Matricula 9259 - 49 RI
5. Lote n° 23, Quadra 2, com 1.098,02 m2, Pg. Tecnológico Francisco Sciarra, Matricula 9260 - 49
FATURAMENTO: A previsão de faturamento anual é de aproximadamente R$ 19.800,000,00
(dezenove milhões e oitocentos mil reais).
VOLUME DE EXPORTAÇÃO: A previsão para o próximo ano 6 de R$ 1.200.000,00 (un nih
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,
quanto A sua viabilidade, pelo Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação em reunião
realizada no dia 27 de novembro de 2020.

VOTA AO:

Marcus Vinícius Gimenes

VOTO
ENTIDADE
SIM
Representante do Executivo
SIM
Representante do Executivo
SIM
Representante do Executivo
Representante do Conselho Municipal SIM
do Trabalho, Emprego e Renda CMTER
SIM
Representante da ACIL

Andre Luis Sampaio Silvestri

Representante da UEL

NOME DO REPRESENTANTE
Atacy de Melo junior
Odivaldo Moreno Alves
Nicolsen Barros Silva
Elzo Augusto Carreri

SIM

votação:
CONCLUSÃO DA COMISSÃO: Diante das informações supra descritas, foi colocado em
sendo 6 (seis) votos favoráveis. A Comissão concluiu favoravelmente, por 6 (seis) votos
doação da Area 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. O Projeto de Lei devera ser encaminhado A
Câmara de Vereadores para aprovação.

04 - ANGELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA "SUCO NATU" - CNPJ
15.258.662/0001-33
A empresa está localizada na Rua Jac) Guilherme n.2 393, jardim Tarobá 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
Ivaiporã.
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. Há dificuldade de espaço para armazenamento de matéria prima e para
área 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, alem de n vos sabores de frutas que poderão ser implantados.
INCENTIVO SOLICITADO: Doação de terreno de aproximadamente 3.400,00 m2 para)4iiplantação
de indústria, cujo projeto prevê a construção de aproximadamente 1.200,00 m2 de árejconstruída.
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AREA PRETENDIDA: Area de terras contendo 3.434,75 m2 a ser destacada do

Lote n° 01-A, com
Area de 7.724,57 in2 (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
IC MS.
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 ern 12 (doze) meses e 36 (trinta e seis) meses
para termino,contados a partir da data da publicação da lei.
VOTAÇÃO:
NOME DO REPRESENTANTE
Atacy de Melo junior
Odivaldo Moreno Alves
Nicolsen Barros Silva

ENTIDADE
Representante do Executivo
Representante do Executivo
Representante do Executivo

Marcus Vinícius Gimenes

Representante do Conselho Municipal do
Trabalho, Emprego e Renda - CMTER
Representante da ACIL

André Luis Sampaio Silvestri

Representante da UEL

Elzo Augusto Carreri

VOTO

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
reunião.
05 - ACANTHICUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - "EUROIMPORT" - CNN:'

22.008.131/0001-58 -

Empresa estabelecida na Rua do Rócio, 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 COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS
LTDA, CVK AUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SUL IMPORT VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. Ressaltase que as referidas empresas pertencem ao mesmo Grupo Econômico e a ACANTHICUS 6. 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 urna saída pelos fundos.
É um grupo multinacional norte-americano, com sede em Houston - Texas e operações nos Estados
Unidos da America, 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: FIONDA, 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 manuti
peças, funilaria e pinturas automotivas.
INCENTIVO SOLICITADO: Doação de Areas para estacionamento, dos imóveis, todo da subdiv
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 - 1.°12I
2.
3.

Area 17-A, corn 165,00 m2 - Matricula n.° 47.407 - 1°R1
Area 16-A,com 165,00 m2 - Matricula n.° 47.406 - 12R1

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 corn 990,00 m2- Matricula n.° 47.408 - 1.2RI - R$ 550.000,00
2. Area 17-A, corn 165,00 m2 - Matricula n.° 47.407 - 1RI - R$ 114.600,00
3. Area 16-A, coin 165,00 m2 - Matricula n.° 47.406 - 1°R1- R$ 114.600,00
FATURAMENTO: A previsão de faturamento para o próximo 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.
VOTACÃO:
NOME DO REPRESENTANTE
Atacy de Melo junior
OdivaId° Moreno Alves
Nicolsen Barros Silva
Elzo Augusto Carreri

Marcus Vinícius Gimenes

VOTO
ENTIDADE
SIM
Representante do Executivo
SIM
Representante do Executivo
SIM
do
Executivo
Representante
Representante do Conselho Municipal SIM
do Trabalho, Emprego e Renda CMTER
SIM
Representante da ACIL

Andre Luis Sampaio Silvestri

Representante da UEI,

SIM

votação:
CONCLUSÃO DA COMISSÃO: Diante das informações supra descritas, foi colocado em
sendo 06(seis) votos favoráveis. A Comissão concluiu favoravelmente, por 06(seis) votos A
doação das Areas 18/23 com 990,00 M2 - Matricula n.° 47.408, Area 17-A com 165,00 m2 Matricula n.° 47.407 e Area 16-A com 165,00 m2 - Matricula n.° 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
Camara de Vereadores para aprovação.

06- FEMIN INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIREL1- CNN 14.391.128/0001-38:
A empresa está situada na Rua Julia Fernandes Bertolucci, 115, Parque Industrial Jose Belinati,
neste Município e tem 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 com 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 ri° 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 BaIan, para ampliação das
instalações da indústria, cujo projeto prevê a construção de aproximadamente 900,00 m2 de Area
construída.
AREA A SER AVALIADA: Lote n° 13, Quadra 01, com Area total de 2.212,006 m2, matticula 63.160
do 2° Oflcio, resultante da subdivisão do lote 38-1-B/1, do Parque Industrial Germ 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 corn 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
Atacy de Melo Junior
Odivaldo Moreno Alves
Nicolsen Barros Silva
Elzo Augusto Carreri

Marcus Vinícius Gimenes

VOTO
ENTIDADE
Representante do Executivo
SIM
SIM
Representante do Executivo
SIM
Representante do Executivo
Representante do Conselho Municipal SIM
do Trabalho, Emprego e Renda CMTER
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 do Lote n2 13, Quadra 01, com Area total de 2.212,006 m2 , matricula 63.460 do 22
Oficio, resultante da subdivisão do lote 38-1-B/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 â Câmara de Vereadores para aprovação.

fir
07 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA - 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° 3400, Gleba Lindoia, Quadra E-2, no Município de Londrina. A unidade '\
industrial da empresa em Londrina 6. fabricante dos seguintes produtos: Elevadores e Monta Cargas \
e Escadas e Esteiras Rolantes. A empresa também se destaca no cenário mundial produzin
elevadores e escadas rolantes e 6 polo exportador para a America Latina.
Por meio da LEI MUNICIPAL Ng 7.208, de 04/11/1997, o Executivo foi autorizado a doar â Empresa
Elevadores Atlas Schindler S.A o imóvel denominado Lote E-2, corn 172.500,00 m2, da Gleba
Primavera, na qual a empresa construiu e está 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, urn 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 fábrica 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 ido em doa o
de uni novo Centro Administrativo.
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VOTAC
NOME DO REPRESENTANTE
Atacy de Melo junior
OdivaIdo Moreno Alves
Nicolsen Barros Silva
Elzo Augusto Carreri

Marcus Vinicius Girnenes

ENTIDADE
VOTO
Representante do Executivo
SIM
SIM
Representante do Executivo
Representante do Executivo
SIM
Representante do Conselho Municipal SIM
do Trabalho, Emprego e Renda CMTER
Representante da AC1L
NÃO

Andre Luis Sampaio Silvestri

Representante da UEL

SIM

CONCLUSÃO DA COMISSÃO: Diante das informações supra descritas, foi colocado ern
votação:
sendo 5 (cinco) votos favoráveis e 1 (um) voto desfavoráveL A Comissão concluiu
favoravelmente, por 5 (cinco) votos A concessão de isenção do IMPOSTO TERRITORIAL
URBANO - IPTU e isenção da TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
pelo período de até 10 anos. O 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(copEL)

Elzo Augusto Caryeri
Representante dolCMTER
;

Marcus Yin
Repres

Rept

uva
/VO(SM

dival "IVfor Alves
Rep esentan do EXECUTIVO(CODEL)

Silve
UEL
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Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Parana.
Oficio n° 34/2021-GAB.
Londrina, 22 de janeiro de 2021.

A Sua Excelência, Senhor
Jairo Tamura
Presidente da Câmara Municipal
Londrina — Pr

Assunto: Encaminha projeto de lei - doação de Area para o Grupo Leão — SEI n°
51.001718/2020-70

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 localizada na Vila Marizia e Jardim
Progresso, de propriedade do Município de Londrina, totalizando aproximadamente
12.693,61 m2, e doá-la às Holdings PROGRESSO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
EIRELI e MP PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI administradora e gestora dos
bens das coligadas LEÃO DIESEL LTDA, LEÃO ENERGIA INDÚSTRIA DE
GERADORES LIDA e SETE LOCAÇÕES LIDA, todas do mesmo Grupo
Econômico, destinada à transferência das instalações destas empresas do "GRUPO
LEÃO". Cuja justificativa anexamos.
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