
Fl.{ § Teresina
oBSERVAçoEs
- A licÉnç€ saniÉria deyêrá ser exposta dentÍo do êstabelecimênto sm locsl de fácil üsualização pelo Prlb[cú (aÍt 143, §
2', da Lei nô 4.975 / 2015);
- A Ucênçâ SâniÉne poderá, e qualquer tÊmpo, ser suspênsa, câssada ou canc€lada, no lrÍeresse da sâúde públics,
sendo rBscguíadô ao proprietáio do estabdecimcnto o erêrcicio do direito de defesa e do contradilódo, êm procrêsso
âdmhistrativo in§aurado p€lo i5ígão sanitário compelente (a,1. 143, § 3ô, da Lei no 4.975 /2016I
- O pres€nt€ documento não dssobíiga o licendado e ouü'as providência3 ,unlo aos demais Órgãos Munkipeis.
Estaduais e/ou Fêda'âis.
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Rubrica:Secretar:a i''íunicipaI
do Meio Ambiente

e Recursos Hidricos

LlcEt'lçA AluBlEItItAL DE oPERÁçÃo - LO N. rHE§E?úÂtr-Lprp1q12Í!9g7riüis

NÚMERO SOUCIIAçÃO DAÍÀ DO DEFERIUE}ITO DAÍA FINAL OE VÁLIDADE

PrP19r2S73-i97 quartâ, íÍ de dê2EínbÍô d.20í9 qointq 30 de .o!cír,bm dâ 2ú23

A SECREIAR!q MUNICIPAL DE MEIO AÂralENTE E REC{JRSOS HIORICGS, no uso dê suas aribúções,
qu€ lhe sáo confêrídês pela Lei Municipãl No 3.6í 6 de ma.ço de 2007, e de acoÍdo con os procedineniss de

lic.nciãmehto âmblêhlál hsúuÍdos peh Lei FedêEl 6.938, de 31 dê âgosto de 1gBí, âlte.ada pêta Lei No
8.028 de 12 de a|,{il de í 990, regúlarnentada pelo DecÍeto No 9S.274, de 06 de junho dc .1 990, aÊ 233 da Lsi

Orgâniêa do irunicípio de TeresiDa e L€i Munidpal No 2_475, de 04 dê iu&o dá 1996, RESOLVE erpedir a
presente ,ensá à ei6dade abâixo ideitificadâ.

LICENÇA AIíBIENTAL DE OPERÁçÃO

nespoxsÁveL CNPJ

23.960.38C1OO,1 1 -0 1

RÁzÃo soctal-

THIAGO DO R LIMÁ. ME

NOME FANÍASIA tNscRtÇÀo MuNlciPAL

iMUNiZAR SERVICOS DE LIiIIPEZÁ

RUA DOúIOR AREA LEAO IZONA SUL), 849, SALA B CENTRO 64Do'r310

ATÍVIDADE PRÚTC|PAT

8129-0/00 - Àúüdadcs de limpe2a não especiícadas ãntedormenle

aTIVtDADE(S) sÊcuNDÁRtÀ{s}

4649-4,i01 - ComéÍcio âlàcâdiía de equipamentos cléticos dê uso pêssoal 6 donxísiic!, 43223412 -
lnslálâÉo ê nánutenÉo de sislômãs c€rtrõis de âr côndicionado, de vên'ihçáo e .EfiigeraÉo, 016,l-0/C3 -
SeMço de preparaÉo dE teÍreno, cultivo ê coFldtâ, 36í14100 - Coletã dê rê-sidu6 não-pedgosos, 433G

4/99 - Oui'as obras de âcâbâmehto dã cE Étn&ão, 42í 3A/00 - Obras dê sóaniiáÉo - rues, plEças e
callsdas, 433H/O4 - Serviç8 de pintrra de €dficios êm ge.al. 3702€rt0 - Ath/idádê§ rdâciohádas â

esgoto, etcrto a gestão dê rêdc§, 390G5DÔ _ D€scontáminação e oubos sêíviços d€ ga§tilo dB rê§íduos,
4212-Ol0O - CoírsúuÉo de obr8ede-{tê !6pêcieis, 8122-2/00 - tÍnunbaÉo e coíÍtdc dê prâgas urbana§,

4128/00 - Cônstuçao dê cdifÍcios, 7711{,O0 - Locação dê auto.rú.eis sêm condutoí, 4222-7Dl -
ConstruÉo de redes de âbâst€cjmcnlo de águâ, mlôtâ dê êsgoto e c.úrstuçõe6 ceÍelates, ex.ato obrEs de

inigáÉo, 47538/00 - Comérdo vâ.di6tá Épêcia§zado d€ ele&odoaÉstcoê e equipãÍnêilos dê áudlo ê
vídeo 9521{,/00 - Rêpãrdçáo e mêrl.íenção de êquipámenlos eletsoê,e$nicos de uso Pêsso.l e doméstico,

4761"ô101 - CoÍncrcio vaÍeiiatá dê liw6, S12l4lO0 - Umpeza ern praioc e êín doínicilios, 47444199 -
cohórcjo varejistâ de mâteÍiâis de co.rsúuÉo êm geíal, 439+lr05 - PeáraÉo e co.rsú'trcão de poços dê

agúê

Tp§:.^ httf,e:rt{ww.piauldlgitãl.pl.gov.brÀigí.dup.o..3solrnpíiÍne-modelo,üpo-alvâra/1í,lcod-sh8r483621l,{/coJrrotooolo,lPlP19025l39Í}7 1i2
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Rub,rica:SÊc!-er a riê i'.1 u n i ci pat
do ii eio Ambiente

e Qecurscs Hidricos

CONOICIONAT{TES GERAIS:

1.1. O prêrcntê documerto náo desobíigâ o fceiciado dê ostras pÍovldêncies junto aos orgão§ [,lunicipâi6,
Estáduals à'ou Fedêrais, para legdidade phn€ do êííprêôndúnênlo;
1.2 A renovaEão dcsta lkriça dêv6rá sêr requê*ta 120 dias âl1tc§ da dâta dê expirâçáo dc sua v.ftadê eÍn
co íomiêde cdr a RêsoluÉo do CONAMA n" ?37y'97, ârt. 18, lnciso lll, §a', SOa PÊI.IA DE MULTA E/oU
sANÇÂo ADMIN ISTRATÍVA
1.3. A pÍesgntc Licênça Ambienral devgrá p€nnaneccr no local do empíeendmeito estaôdo a $ra validâdc
condicionada ao dJmpÍim6oto da Legisbçào Ànbi€nld viterle:
1.4. O empíeãdedor deveÉ desenvotver suâs âttvidãd6 de Íoana á prohover rÍrenejo e destnação
edequedüs dos Íe6ídiios gerEdos no emprêddimálto;
1.5. Ficô o empíeêidimênto ot igôdo ão qrÍírprimenk da l-d Municjpal n' 3 508.200ô, qusrto aos ntueis
sono.o6 pcrmitidos no Municipio de Tê.6ina;
í.6. E6ta [çença oão aulorüa o cort6 dê á^/o'rs, florestas ot, qualquer ouFa forma de vegetação em zonâ
urbâna ou Íural do Munic,pio de Te(lsina (Lei Muniç.ipal n'2.798/í999):
1.7. Qrãhuer eleraçào no Emlae€rldimemo dey€É sel comunÍ.ád9 a esta SECRSIARIA DE MÊlO
ÂMBIENTE E RECURSOS HlDRlCos - SEITIAM;
1.8. O óíSão afibi tal cortpêtenb, mediante decisáo Ínotvada, pod€á rnodfcar os côndidonantes B a§
medides de contole e adeqEaçáo, §]spênd.r ou can da. uÍÍla li€rnla ergedida, quando o€oÍÍsr:
l- üolaÉo ou inôdequaÉo de quaisquer côidisênantes oú noÍmás legêis;
ll omkrão @ âbâ dêscriÉo dê hÍôírÍl3çõês relevanta6 que slbsjdiar-ám I êtpedição da li]6Ítça;
ill- supêrreniênciâ de graves rílcos ãmHêr{âis e de Baúde.

coNDlçóEs EsPÊclFlcAs:

cóDrGo DEALrÍE ncDADE:
19A3VJ6R)G

htlps:/ ,vww.piard,glt l pi-gov-b#!igê6il/E DceisoImPrÍrernodêloÂipo-etvaE/Í1l6od_atvârá/8362í,{/coJorotoc!b./plpí902523997
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CPF/CNPJ

23.960.380/000r-0 r

RÂZÃO SOCIAL

TI]IAGO DO R. LIMA

LOCÀLTZÀÇÀO

AVENIDA UNIVERSITARLA. 436
BAIRRO ININGA
TERESINA - CEP: 64049-550

Prefeitura Municipal de Teresina
Sccrctaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO
TNSCRTÇÃO MUNTCTPAL No 4569563

NÚMERo DTi REGTSTRo

1312052t73

RIiSPONSÁVEL LEGAL

Rí'nrsrMPl ts

cÓDtco DE coNTRoLE: ol312o5/21-73

DAI'A DE ÂBERTURA

t8t0t/2016

CPT-/CNPJ

Cftigo autenticidâde: 017C0276E09óIEDB

N'Via: I

CNAE(§) / DESCRTÇÃO / RISCO

8I29OOOOI - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECII.TCADAS ANTERIORMENTIi

0t6100300 - SERVICO DE PRIIPARACAO DE TtiRRL,NO, CULTTVO H COLIIBITA

37O29OOOO - ATTVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO. I,XCETO A GESTAO DL, REDES

381I4OOO1 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS

390050000 - DESCONTAMINACAO E OUTROS SIIRVICOS Dll GESTAO DE RESIDUOS

412040001 - CONSTRUCAO DE EDB'rCtOS (OBRAS NOVAS)

4r2040003 - coNSTRUCAO DE EDll.'rCrOS (RTjPARACAO, CONSERVACAO L, REr--ORMA)

42I2OOOO1 . CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Emitido em: 07/07/2021 16:10:2'l
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Prefeitura Municipal de Teresina
Secrctaria Municipal dc Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL N" 4569563

CODIGO DE CONTROLE: 0131205/21-73

CNAf,(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

42I38OOOI - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS

42227OIOI - CONSTRUCAO Dt, RTiDÊS DE ABASTL,CIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRTGACAO

432230201 . INSTALACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR

$3O4{4OI - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAI
43304990I - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO

4399IO5OI - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA

464940 IOO . COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

474409900 - COMERCTO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L,M CERAL

47539OOOO - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMBNTOS DE AUDIO E VIDEO

4761OOtOO. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS

4789OO5OO - COMERCTO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIO§

4923OO2OO - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS . LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

TTIIOOOOO - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

8I214OOOO - LIMPEZA EM PRIiDIOS E EM DOMICILIOS

8I222OOOO .IMUN]ZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

8I29OOOO2 . ATIVIDADES DE LIMPEZA NÀO ESPLCIf ICADAS ANTERIORMENTE

Emitido em: 07/07/2021 l6:10:21 Código autenticidade: 037C0276E0961 EDB

N" Viâ: I
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CODIGO DE CONTROLE: 0131205/21-73

Prefeitura Municipal de Teresina
Secrctaria Municipal dc Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL N. 4569563

cNAE(S) / DE§CRrÇÃO / RrSCO

8129OOOO3 . ATIVIDADES DE LIMPEZA NÀO ESPECIIJTCADAS ANTERIORMENTE

952I5OOOI . REPARACAO t, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMTSTICO

NOTAS

Este cartào é válido somente para a localização e atividadc(s) acima descrita(s). O pÍesente devc ser aÍixado em local visível e acessível à fiscalização

Emitido em: 07/07/2021 l6:l0:2'l Código autenticidade: 037C0276E0961EDts

N" Via: t

(
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAI]Í

SECRETARIA DA FAZENDA

PÍ(Éu§so:
,olha
?t brica

(,

CERTIDÃO DE SITTIAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

n' 2105252396038000010101

RAZÂO SOCIAL

THIAGO DO R LIMA ME

ENDEREÇO BAIRRO OIJ DISTRITO

RT A DOUTOR AREA LEAO 849 SALÀ B CE;r..TRO

MI ]NICIPIO

TERESINA

.pF/cNPJ (Ài.)

X.soo.rsorooo r -o l

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.572.978-1

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontÍa-se em SITUAÇAO
FISCAL REGULAR.

Certidão emitida com base na Portaria GSF n" 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão

EMITIDA VIA INTERNET LM25l05l202l, AS 15:10:52

vÁLrDA 
^tÉ24to7t2o2t

ESTE DOCLNIENTO NAO TERA VALIDÀDE A\'Í'ES DE SUÂ ÂTiTf,NTICAÇAO vIA INTERNET, NO SITT
h ttp://rvebas,sefaz.pi.gor.br/ceI.l idaonft-web

Chave para Autentic€ção; CF85-38C0-3EgF -9'7'7 2-3CBE-58 17 -FiBl -42F7

lc*
leloorlo



Processo

08to7 t2021 https://servicos.ibama.govbr/dflmodulos/certiÍicadoreglskc/comprovante_registro

a lÍ;íislEid d.r i\{e'o \ú6'enÊ
Imtitulo Brcil.ir! d. Ilcio .{hhicnlc r
dd R.c&or NduÀis Rdo\drEii *

coMPRO\:{\-tE DE IN§[AI(]ÀO

N 'do rcg,íro nô búrd de dÀdGs do lbama: 71.12195

cPr c\ l,J 2j,96lr.,lt0/urt,úl

\ú. ld-lo s$iêl.Indícço
THIAGQ IIO R"LIÀL{
RII { I'OUTOR ART.I LEAO Z'NA §T]L
CE]{TRO
TERE§IN,I,4II 6{&ll.310

Ariüdâd6 Pôr.n irftít Púlúidüs

Aliriüdê íào rel&imd,§ !o -Anêxo IIII .1. ki n" 6 93E/l9El r Aplieçio de
lgrotôxicd. ríE - t in'?.802/1989
Seriços d. LltilidÂd! / Dêlürriô dç Nsi&ô5 d€ ergotos lsniúios c dc rsi&6
sóli.lôs uboG, i.clEi!ê tqel6 pl{vêniêrte d€ 1isú
TraE o.t.. T.müÂi!. D.pôii6 ê cmEciõ / Da,iil,o6 d. Fodüios quihicG .

TtuFrtq Ttuimú- D.pdrlô6 c Cmâcio 'Trúpdrc d. .dBd p.nB(M
T.6FrrÉ, Túú!ü. t»posilG e Cmtuio / T'apútc dE clBrs púigo* -
lÊi ú' 12.305/2010 (.§idu6 Frig@o.)

I - Ertê @(.ão é o dmümoio coDprotBtóÍio de inscíÉo no Cadasrro
r!íico Fedcral - CTF d ilc us ohriSâtório nos (lsos le8âl Er.
.tcúhâdrs PÜa qualqusÍ m€Íllâção d. naluraá 6dst1â1. pÍcur€ Â

- Poa vorilioat s resu,údado dcsú lEsse Juúk, áD IBAMÂ, r,i§te
§a§ribúra Eo\ trr e p.rxur€ S.Íviços On-Linc. J.pois Consltc de

Este (-cíiti€do não hrbililâ o rnt.r.arádo ao.xercicio dáG)
idid€(s) dcscriqs} *ndo Dft.s"fiô. confomr o csó de obtençÀô de

ça. p.rm,siãô on àxtônzaÉo cspccifica após oálise téotrrcà do
BAMA, do proSmrnÂ oü pÍqsto con esp(nilcnte
- No (a9 dc Õcnúndlo dÉ quálqu.í !t lidedc ÉsFciti@dá n€slc

o intqsssado üclEÍá @municu !o IBÂMA,$.isÀtorism6tc.
pruo dc 3íl ( úinlij tlins. J o.onê,,{ia pux âtuàliz4ro do s;ícnÚ

- Ilstê cíiliqdo nõo suhslitur a noccssrin! licmça lmbidtql cmiüda

- EsI€ .Grslicado nâo hàbrlita o t esport de produt s @ shprôdutos

lNrl Ílo údd61ro do lBÂMA

ul€írrcÀçào !b.2. pq2. k l3k bhs.
.18 €rnissão l?02/2ü21

http§ //servicos. ibâma.govbr/ctÍ/modulos/certillcedoregisho/comprovânte-regislro. php 111
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THIAC,O DO R. LIMA

IMUNIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA - ME

f!

PROGRAMA DE CONTROIJ
TVIfuTCO DE SAIIDE

OCUPACIONAL
PC}dSO

JANEIRO I2O2I

h,r Eddr@ Deilô R.@.Ío, 140, - Hdb ' CEr 6405À510 Tatrior.- Piaí
TÊL (8O 994)9 5518 - EB.iL ra!'ts.l!d-9!"hss,.s_E.E §tê @.{a!!aa!1ç{çe!

RAlttlUND? LEAL
Do, Ratmdo ?íMío 

^4?al ?ríaúàt
F.rprc^rhta cm Mcdi.in, LcSal c PcríciaÉ Mrídicar - ÁMBLpM_ÂMB

Médico do Trabalho c.'- tftrlo dc EspccialiEtrpclaÂNAMT/ÁMB
Médico do Tiabalho / Pcriro Médiao - CRM: 606 - pI / Ren 1067 E 9465 pI

Perito Médico do lrobolho

tlt
corrroLC oE Pracas & sarr?rzaçÀo
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RAll'llUND? LEAL
Do. Baga4, lí"iaÍD 

"$eal ?íaúàrô

Petilo Médico do Ttobolho

trrp€ô,kta cm Medicitra Lcgal c PcÍícia! Médicas - ÁMBLFM-AMB
Médico do Trabalho com úr]o dc F.pccialüra pclâ âNÂMT/AMB

Médico do Trabalho / Pcrito Médico - CRM: 606 - PI / Re.E 1067 E 346.5 pI

AUTOR:

1
Íntartrnsleàl,iyahoo.conr.br
(86) 9994 t -9144 / 994A2-5a44

94442- t a59 / 32 32-3a70

Eu, RAIMUNDO NONATO LEAL MARTINS, Médico, pós-graduado em

Medicina do Trabalho pela Faculdade de Medicina de Itajubá e especialista em Medicina

do Trabalho pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho/Associação Médica

Brasileira, RQE (Registro de Qualificação de Especialista) n'1067 como Médico do

Trabalho e no 3465 como Medicina Legal e Perícias Médicas, Perito, Especialista em

Medicina Legal e Perícias Médicas - Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias

Médicas ABMLPI\4/AMB Associação Médica Brasileira, Membro da Associação

Brasileira de Medicina Legal e Pericias Médicas ABMLPM, devidamente inscrito no

Egrégio Conselho Regional de Medicina do Estado do Piaui sob o número 606.

2

Dr- Raimundo Leal
Mdlco do Trãbalho CRM eoo-Pt

Título dê Esp.ciàlisà €Ín Mcdi(in. do
Trabelho pcla ÀNÂMT/ÂMA

Especialirta cm Mcdicina Lcgal c
FcrícíÉ Médicac - IEFAP/UNINASSAU

Mcmbro da A*ociàçáo N.cionàl dG
Mcdidna do liabalho - AifÂMT

Mrmbro da ArsociaClo &rariLdrl d. Mcdí<ina
LcO.l c PcrrclrÉ Madkas - ABMLPM

I

ÀrÀ ró'á'ô De o Bú.Ío, l4(» - HcÍto - CER ú059.510 Tãsiú.a- Brí
Tú (8O 99{99 5518 - EErn: rqdnncal@vúoo.com.tr Süê wpwraiúuodoLd.coúi-}r

J
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RAll'llUND? LEAL
Do. RMr ?l*4ío ^&al ?flaúàri

F:4r;akta cor Mcdicina Lgal c PcrÍciâ! Médicar - ÂMBLFM-AMB
Méüco do Trúalho oom tftrlo dc Erpccialira pch ANÂMIiAMB

Médico do Trabalho / Pcrito Médico - GM: 606 - PI / ReE 10 6? E g§5 yl
Perito Médico do Írobolho

SUMÁRIo

1. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupaciona1.,...........,.....,......,...,......,04

2. Dados da 8mpresa.............. .........,...............04

3. Funções / Atividades Desenvolvidas / Riscos Ocu pacionais...,......,..............05

4, Riscos Encontrados 06

l5

11.8 Exame de Retorno ao Trubalho ...................,...,...,........, l6

11.9 Exames Com plementâres.....,.. ........... 16

11.10 Ocorrência ou âgravamento de Doenças Ocu pacionais ........---............ l6

ll.l l Nomeação de Médico examinadores da Clínica credenciada.................. l7

12. Metodologia. ...........,..... l8

13. Flurograma. ................. l8

14. Modelo ASO

15 Ficha Clínica

l9

20

3
hü. E ürd.e Dúilo R.m(Ío, 140, - Hqto - CEF: 64054J10 TcÍcirÀ - Brí

Tdr (8O 99{90 5518 " Eúrí, q,.t",t-- çd@úpo.çsaq.E §tc: ryw.raqr-Dd-slç:1ç.-'ôta-E

I1.7 ExameDemissional................
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Proc€ss
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Rubrica:

Do, RMo ?1il4ío .úeal ?rhttàoô
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OI. PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONÁL
PCMSO

Este PCMSO trata das ações da empresa abaixo relacionada no sentido de

PROMOVER A SAUDE DE SEUS EMPREGADOS e cumprir a disposições da

NORMA REGULAMENTADA NR-7.

02.DÁDOS DA EMPRESA

Razão Social: THIAGO DO R. LIMA

Nome Fantasia: IN{IINIZAR SERVIÇOS DE LIN{PEZA

Atividade Principal: Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Cód. Atividade (CNAE) Principal: 81.29-0-00

CNPJ. (MF): 23.960.380/0001-01

Endereço da empresa: Rua Doutor Area Leão (zona sul), n'849' Sala B, centro,

Teresina - PI. CEP: 64.001-310.

Grau de Risco: 03

Funções:

à Gerente administrativa
) Vendedor f,xterno
) Vendedor Interno
) Técnico Aplicador

&Jr EÉr&É Drilo neo, 140, - H.úto - cEB 64o59510 Tcreiae - Fhí
T.t: G6) S499 5598 - ED2jL slt!4çdebee.-*.k Sita m-raimrmdolal coo-&
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03. FUNÇÕES / ATIVIDADES DESENVOLVIDAS / RISCOS OCUPACIONAIS Rubrica;

5

CARGO: GERENTE ADI\{INISTRATM SETOR: ADMINISTRATIVO

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: Exerce a gerência dos serviços administrativos, das operações financeiras e dos riscos na empresa, incluindo-se as

do setor banciirio. Cerencia recursos humanos, administra recursos rnatenais e servtços terceirizados de sua área de competência. Planeja, dirige e

controla os recursos e as atiüdades de uma organização, com o objetivo de minimizar o impacto financeiro da rnaterialização dos riscos.

FÍSICo Qr.liMrcro BIOLÓGICO ERGONÔMIC]O ACIDENTE

lnexistentel lnexistente; lnexistente;
Possibilidade de postura

inadequada;
lnexistente;

BrB Eôdet Dúío Boúo, f 4O2 " Hdt, - CEPi 01059§10 TêÍr.iB- Eeí
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6

SETOR: VENDASCARGO: VENDEDOR f, XTERNO

ATMDADE DESENVOLVIDA: Vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista on atacadista, auxiliando os clientes na escolha.

Registrar entrada e salda de mercadorias. Promover venda de mercadorias, demonstrando seu funcionamento. Informar sobre suas qualidades e

vantagens de aquisição. Expor mercadorias de forma atrativa, em pontos estratógicos de vendas, com etiquetas de preço. Fazer inventário de

mercadorias para reposição. Elaborar relatórios de vendas, de promoções, de demonstragões e de pesquisa de preços.

QUÍMICO BIOLÓGICO ERGONÔMICO ACIDENTEFiSICO

Inexistente;Inexistentei

Repetitividade de ações,

Realização de operações

ern situação de postura

inadequada;

Inexistente;
Batida veicular; possibilidade

de quedas.

Rrn Eardrr Ihnitro Rooao, l{O2 - IIco - CEP:6,1059.510 T.rl.inr- Fi,lú
Td: (86) 994os 5518 - EoriL raarthrlcal@rahoo.com.hr Sit: www.nimmdolcalcon"k
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CARCO: VENDEDOR INTERNO SETOR: VENDAS

ATMDADE DESENVOLVIDA: Registrar entrada e saida de mercadorias. Promover venda de mercadorias; Informar sobre suas qualidades e

vantagens de aquisição. Fazer inventário de mercadorias para reposição. Elaborar relatórios de vendas, de promoções, de demonstraçôes e de pesquisa

de preços.

FiSICO QUiNIICO BIOLÓGICO ERGONÔMICO ACIDENTE

Inexistente; lnexistentet Inexistente,

Possibilidade de postura

inadequada; Inexistente;

7
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CARGO: TÉCNICO APLICADOR SETOR: OPERACIONAI,

ATMDADE DESENVOLVIDA: Responúvel pelo eliminação e controle de pragas, insetos e microrganismos. Sanitiza terrenos baldios,

residências, prédios, comércios e órgãos públicos.

FiSICO QUiMICO BIOLÓGICO ERGONÔMICO A(]IDEN'tE

Inexistente;

Produtos químicos,

pesticidas, inseticidas e

suspensâo líquida.

Inexistente;

Possibilidade de postura

inadequada, levantamento

e transporte de peso;

Batida veicular; possibilidade

de quedas.

8
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04, R]SCOS ENCONTRADOS

/ Riscos Ergonômicos: Repetitividade de ações, Realização de operações em

situação de postura inadequada;

/ Riscos Químicos: Produtos quimicos, pesticidas, inseticidas e suspensão líquida;

/ Riscos Biológicos: Inexistente;

/ Riscos de Acidente: Batida veicularl possibilidade de quedas.

hra Edúre Dúilo R.údo, 140, - IIqrD - CER 6405r.510 T.ÍEiDÀ- Pirí
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Erpecialista em Mediciua Lcaal c Pcrícias Médicas - ÁMBLFM-AMB
Médico do Trúalho com tturlo dc &pccialista. pcL ÂNAMT/ÁMB

Médico do Trabalho / Pcrito Médico - CRM: 606 - PI / RQE 1067 E 3465 PI

05. TNTRODUÇÃO

Este PCMSO foi elaborado de acordo com os seguintes textos legais. E os princípios

abaixo:

o Norma Regulamentadora no 07 - NR - 07, aprovada pela Portaria no 3214, de 08 de

junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;

r Portaria no 24. de 29 de dezembro de 1994, que aprova o texto disposto na NR -07;

o Portaria no 08, de 08 de maio de 1996, que altera a NR -07;

. Lei no 6514, de 22 de dezembro de 1977, que altera o Capítulo V do Titulo II da

Consolidação das Leis do Trabalho, relativo a segurança e medicina do trabalho e dá

outras providências;

o Lei no 8112, de 1l de dezembro de 1990, em seus artigos 69, 72, 186 (panigrafo 2')

e2l2:

. Os empregados representam recurso mais valioso da empresa;

o A melhoria da qualidade de vida dos empregados e elevar o grau de satisfação dos

mesmos devem ser objetivo da própria empresa;

. Acidentes de trabalho e doenças profissionais ou do trabalho podem ser

prevenidas,

r Todos os riscos ocupacionais, uma vez identificados, podem ser eliminados ou

reduzidos de forma significativa;

o A responsabilidade e a preocupação de uma empresa com seus empregados não se

esgota os limites da NR-7;

. O aumento da produtividade de uma empresa depende muito do grau de satisfação

de seus empregados;

. Todas as ações de saúde ocupacionais, são financiadas pela empresa, devem ser

concebidas e implementadas objetivando a promoção, prevenção e recuperação da saúde

do trabalhador.

hE E ürd:ú Dlsilo R@.ro, 1,101 - Húto - cfP: 64059510 T€ÍciDâ - Fhí
Td: (86) S499 5598 - Earn ra4opdealeüea.côn.E §tc: ryrr;erciaddldaaaE
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o Este PCMSo tem tambem como objetivo monitorar a saúde dos trabalhadores e

seus agravos, conhecendo o setor, a função e o grau de risco inerente a esta.

o PCMSO deve-se fundamentar também no PPRA da empresa, sem isto se torna

vazio e incompleto.

06. Rf,SPONSABILIDÀDE

Dos trabalhadores:

I - colaborar e participar na implementação deste PCMSO e sugerir melhorias

nos postos de trabalho;

Il - informar ao seu superior hierárquico direto ocorrências que, a seu julgamento,

possam implicar riscos à saúde dos trabalhadores.

07, OBJETIVO

O objetivo deste programa é prevenir, rastrear e diagnosticar precocemente todos os

agravos à saúde, relacionados ao trabalho, além de descobrir a existência de casos de

doenças profissionais ou danos irreversíveis a saúde dos trabalhadores.

Monitorar a saúde dos trabalhadores e seus agravos, conhecendo o setor, a função e

o grau de risco inerente a esta.

Atuar de forma proativa no sentido de manter o bem estar dos trabalhadores para

sempre que possivel manter boa saúde fisica e mental mantendo uma vida saudável.

ll

Perito Médico do Írobolho

Rlâ r'ó,r'ú. Düüo Rúãr,r 1402 - Hcrto - CER 6,a0tr.5l0 TcÍliDÀ- Pirí
Tcl (8O 99109 5518 - Eoeí: Ig'artilllqteüla.çslq.b §tc wwr.mudolelontr

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) foi elaborado

sob a responsabilidade do Dr. Raimundo Nonato Leal Martins, Médico do Trabalho e

coordenador deste.

Do empregador:

I - estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento da NR-7 -PCMSO,

como atividade permanente da empresa ou instituição;
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08. CONDIÇOES AMBIENTAIS DE TRABALHO

A Empresa THIAGO DO R. LIMA - IMINIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA,

tem como atividade econômica principal Atividade de limpeza não especificadas

anteriormente.

A edificação é de alvenaria. As paredes são rebocadas e pintadas na cor branca. A

iluminação do ambiente e artificial (atraves de lâmpadas fluorescentes nos ambientes

internos de trabalho) e natural. A climatização é feita atraves de aparelhos de ar

condicionado.

09. OCORRÊNCIA E/Ot] AGRAVAMENTO DE DOENÇAS E/OTT ACIDENTE
DE TRABALHO

IWBSTTGAÇÃO nr DOENÇA OCUPACTONAL

As investigações de doença ocupacional serão realizadas pelo serviço de Saúde

Ocupacional sempre que houver suspeita de nexo causal seja pelo empregado, seja pelo

INSS, seja pela sua chefia ou pelo próprio médico do trabalho.

O médico do trabalho deverá realizar anamnese e exame clínico do paciente alem de

solicitação de parecer do especialista e realização de exames complementares confoÍrne a

necessidade. Havendo o estabelecimento do nexo causal o Serviço de Saúde Ocupacional

v realizará abertura de CAT devendo peÍmanecer uma via em anexo ao pronfuário e outra

enviada ao funcionário.

COMT]}.IICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO - CAT O QUE E

ACIDENTE DE TRABALHO?

E o que ocoÍre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão

corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução, permanente

ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Ib,a Í'ôv'r',ir DEilo It@!!o, l40e . Ilúto - CEP: 64052510 TcrEd!. - PArí
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CONSIDERAM-SE ACIDENTES DE TRABALHO: acidentes ripicos, acidentes

de hajeto (casa/trabalho - habalho/casa), doenças profissionais e doenças do trabalho.

A PREVIDÊNCIA SOCIAL: determina que a emissão da Comunicação de

Acidente de Trabalho (CAT) é uma obrigação legal da empresa, estando previsto sanções

pelo não cumprimento da legislação. A empresa deverá comunicar o acidente de trabalho

até o 1o dia útil seguinte ao da ocorrência (constatação do acidente) e, em caso de morte,

de imediato, à autoridade competente.

A emissão da CAT não gera por si só estabilidade no emprego, somente quando o

segurado ficar afastado por mais de 15 dias e que terá estabilidade de 12 meses, após

cessar o Auxilio - Doença Acidentario.

A empresa e responsável pela adoção e uso de medidas coletivas e individuais de

proteção à segurança e saúde do trabalhador, por prestar informações pormenorizadas

sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular, e pelo treinamento

sistemático e planejado. O pagamento pela Previdência Social das prestações por acidente

de trabalho não exclui a responsabilidade civil da empresa.

10. DESENVOLVIMENTO

Validade do PCMSO: Janeirol202l a Janeirol2022.

De acordo com a NorÍna Regulamentadora NR-7 em vigência, a THIAGO DO R.

LIMA - IMINIZAR SER\IIÇOS DE LIMPEZA, affaves do seu medico coordenador,

elaboraram o seguinte programa que deverá ser cumprido durante o ano.

Fazem parte do PCMSO as seguintes ações:

- Exames médicos dos empregados;

- Exames complementares;

- Programa de vacinação Antitetânica e Hepatite Bl

- Palestras elucidativas na prevenção de LER/DORT
l3
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11.3 Exames Especílicos:

Envolverão todos os empregados, expostos

biológicos ou condições potencialmente perigosas

laborativa, conforme NR7 item 7.4.2.3 - Exames

conforme quadros I e II. Ou a critério do médico

Processo:
Folha:
Rubrica:

aos agentes quimicos, fisicos e

em decorrência de sua atividade

complementares serão solicitados,

coordenador, dependendo do risco

t4

u
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Palestras elucidativas sobre estresse ocupacional, assedio moral e síndrome de

burnout (estresse crônico relacionado ao trabalho).

I1. EXAMES MEDICOS DOS EMPREGADOS

11.1 Exames médicos Pré-Admissionais:

Deverá ser realizado para todos os trabalhadores, considerando o ambiente de

trabalho em que atividade será exercida seus ricos e situações especiais. Serão

pesquisadas doenças ocupacionais pre-existentes e doenças crônicas ou não-ocupacionais,

avaliando se as mesmas são impeditivas ou não do exercicio seguro das atividades

propostas, bem como para orientar o segmento clínico e laboral do empregado.

Sugere-se que façam parte do exame admissional para todos os empregados: os

exames pré-admissionais constaram de exames clínicos minuciosos, físicos e mentais e

anamnese ocupacional.

Conforme as funções próprias desta empresa se fazem necessária a solicitação dos

seguintes exames:

. Avaliação Clínica;

11.2 Exame Clínico:

O exame clínico deverá ser anual, quando os trabalhadores forem menores de l8

anos e maiores de 45 anos, e a cada dois anos para os trabalhadores entre 18 e 45 anos,

conforme a Legislação (NR-7).

&rÀÍó,'rr: DúüoIh@(rD, 140,-fldto- CEP 64052-610Td§rúÂ'I{rí
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Petito Médico do Trcbalho

ocupacional a que esteja exposto, tempo de exposição, concentração, limite de tolerância

e observando o nível de ação do agente nocivo.

A prevenção visa conjunto de medidas ou preparação antecipada de (algo) com o

objetivo de prevenir (um mal), ou seja, evitar que a doença apareça ou se agrave.

O segmento laboral e indispensável para o acompanhamento do estado de saúde dos

empregados, podendo detectar doenças relacionadas ao trabalho ou condições clínicas

que contra-indiquem certas atividades laborativas.

Modernamente o mercado de trabalho exige do trabalhador capacitação ampla, com

habilidades que vão além da função-titulo, devido a globalização e à crescente

\/ competitividade empresarial. Assim, as atividades em cada função podem eventualmente

não ser estanques e existe a possibilidade de um trabalhador ser temporariamente alocado

para outra função, diversa da sua original e dentro de suas aptidões.

Exames subsidiários listados adiante e agrupados por grupos uniforme de risco

deverão ser efetuados quando da admissão e posterioÍmente periodicidade anual,

previamente aos exames clínicos periódicos e demissionais. Caso se faça necessário, o

exame poderá ser pedido semestralmente, a fim de se obter segmento individual.

Como se relacionaram com o ambiente laboral, exige obrigatoriedade de sua

execução.

A análise e exames indicados para cada função serão feitos a partir da atividade

\< profissional inerente a cada caso.

ll.4 Obsemações:

Os exames clínicos serão realizados pelo médico do trabalho da empresa e

custeados por esta, bem como os complementares, que serão exigidos durante avaliação.

Para cada exame clinico realizado, será emitido o Atestado de Saúde Ocupacional

(ASO) em duas vias, sendo que, a l'via Íicani arquivada no Departamento Médico da

Empresa no Pronfuário do Trabalhador, e a 2u via será entregue ao mesmo.

Àra Eúrd.e Drúlo nco.Ío, 1,10, - IIúto - CEE ô$5r-510 T.Ílide - Pi.d
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Penlo Médico do Ttobolho

ll.5 Exames Perióücos:

Deveram ser realizado para todos os trabalhadores, repetidos conforme a função ou,

o risco a que esta exposto. Com ênfase aos portadores de doenças crônicas, com

periodicidade anual, a juizo clinico, sempre observando o contido no PCMSO.

O segmento laboral é interessante para o acompanhamento do estado de saúde dos

empregados podendo detectar doenças não relacionadas ao trabalho.

Deve ser feita à realização de avaliação minuciosa no sentido de detectar

precocemente sinais ou sintomas que possam resultar em LER/DORT.

Recomenda-se, portanto, para todos os trabalhadores exames especificos

complementares. conforme a função e riscos. Custeados pela empresa.

Funções Risco Ocupactonal Exame Periodicidade

Geren te
Administrativa

Ergonômico: Possibrldade de poshra inadequada.

Avaliação

Clínica

Ocupacional

Anual

Vendedor
Externo e
Interno

Ergonômico: Repetitividade de ações, Realização de

operações em situação de posturâ inadequada,

Acidente: Batida veicular, possibilidade de quedas.

Avaliação

Clinica

Ocupacional

Anual

Técnico
Aplicador

Ergonômico: Possibrlidade de postura inadequad4
levantamento e fansporte de peso;

Químico: Produtos quimicos, pesticidas, inseticidas e

suspensão líquida;
Acidente: Batrda veicular, possibilidade de quedas.

Aval iação

Clínica

Ocupacional

Anual

Àr. Eeúrúc I}db Bffio, 14(» - H6ro - CEF: ü051510 TÉlEriÍr- PÀí
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Processoj
Folh
Rubrica:

Do. Ramoío ?íilalô .&al ?tdúrl.
F6pÊÀ,li.te cm Mcdicina Lcgal c Pcíciar Médicas - âMBLFM-ÂMB

Médico do Trabalho coo tturlo dc F.apcrialista pdâ ÂNr{MryÂMB
Médico do Trabalho / Perito Médico - CRMr 606 - PI / RQX 106? E e46S pI

Perilo ltiédico do Írobolho

Cohnesterase Anual

11.6 Exame de Mudança de Função:

Toda vez que um trabalhador mudar de função, posto de trabalho ou setor que

implique a sua exposição a riscos diferentes, serão realizados os exames clinicos e

subsidiários inerentes à nova função.

11.7 Examc Demissional:

O exame medico demissional, será obrigatoriamente realizada em ate l0 (dez) dias

contados a partir do término do contrato (conforme PORTARIA MTB N'1.03 I DE

06/1212018), desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais:

- 135 (centro e trinta e cinco) dias para Írs empresas de grau de risco I e 2, segundo o

Quadro I da NR-4;

- 90 (noventa) dias para as empresas de grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro I da

NR-4.

A base do exame demissional consiste em o médico do trabalho observar e avaliar a

saúde do trabalhador que está sendo demitido, se sofreu algum dano devido ao risco a que

foi exposto na execução de seu trabalho. O medico do trabalho terá que considerar alguns

tópicos importantes, tais como:

.Tipo de risco ambiental a que foi exposto;

rUso de equipamento de proteção individual;

o Existência no ambiente laboral de equipamentos de proteção coletiva;

oTempo de trabalho na função;

rSe sempre desenvolveu a mesma função;

l7
hl. Eárdre Dú]o B@o, l40r - Hüb - Cfil'l 6,1059510 Ttrsira- Ení
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Folha
R ubnca:

Do. Ratdo ?í"uÍô .4?al ?laúrlô
F.eçrc;:kb qm y.didna I4al c Pcríciar Médi.ar - AMBLPM-ÁMB

Méüco do Trabalho com ttulo dc Ecpc.iâlisa, pcla ANÂMI/ÀLA
Médico do Trabalho / Perito Médico - CRM: 606 - PI / RQE f 067 E 3{65 PI

Petito Médico do ltobolho

.Se sofreu algum acidente ou doença do trabalho;

rAvaliar o prontuário do trabalhador considerando as causas de absenteísmo,

afastamento e o resultado dos exames a que foi submeÍido.

11.8 Exame de Retorno ao Trabalho:

Toda vez que um funcionário ficar afastado do habalho por um periodo igual ou

superior a 30 (trinta) dias, por motivo de doença, acidente de natureza ocupacional ou não

ou parto, serão realizados no primeiro dia de retorno ao trabalho o exame medico clínico.

1 1.9 Exames Complementares :

Exames complementares serão realizados pelo trabalhador já referidos no item

planilha de periodicidade e observação.

I l.l0 Ocorrência ou AgruvamenÍos de Doenças Ocupacionak:

Sendo constatada a ocorrência ou agravamento de doenças ocupacionais, atraves de

exames médicos que incluem os definidos na NR 7, ou sendo verificadas alterações que

revelem qualquer tipo de disfunção de órgão ou sistema biológico, através dos exames

constantes dos Quadros I e II e do item 7.4.2.3 da NR 7, mesmo sem sintomatologia,

caberá ao médico-coordenador do PCMSO:

a) Solicitar à empresa a emissão da CAT - Comunicação de Acidente do

Trabalho;

b) Indicar, quando necessário, o afastamento do trabalhador da exposição ao

risco, ou do trabalho;

c) Encaminhar o trabalhador para a Previdência Social para o estabelecimento

de nexo causal, avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária em

relação ao trabalho;

d) Orientar o empregador quanto à necessidade de adoção de medidas de

controle no ambiente de trabalho.
l8
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Processoíôt\UyL llííl
Folha: Z'L+nutaãl---T-

Do. Ratrydn 7lr&íô .Qeal ?íaútrl
F.rpccialirta ra Mcdicina Lcgal c Pdícia! Médi,ca, - ÂMBLPM_AMB

Médico do Tióalho com úrlo dc Êpecialirt:' pcla ÂNÁMI/ÂMB
Médico do Trabalho / Pcrito Médico - CRM: 606 - pI / ReE 1067 E A165 pI

Perito Mêdito do Írabolho

12, METODOLOGIA

- Exame clínico geral;

- Solicitar audiometria conforme a função exercida e avaliar órgãos ou sistema a

critério do médico coordenador;

- Encaminhar para exames especializados se nscessário;

- Usar a ficha especifica de exames, relatando a ausência nas seguintes situações:

doenças, cirurgias e acidentes de trabalho com registro do número de dias de afastamento.

- Além dos exames que foram detalhadamente pormenorizados descritos no item
Exames Periódicos.

I3. FLUXOGRAMA

Os trabalhadores serão encaminhados ao serviço medico pelo setor de pessoal da

empresa, especificando os tipos de exames aos quais serão submetidos. Acompanhado de

exames complementares conforme a planilha, a função o risco a que está exposto, Tempo

de exposição, concentração, limite de tolerância e observando o nivel de ação do agente

noclvo.

Nas avaliações médicas os seguintes itens serão considerados: Histórico Médico

Ocupacional / Anamnese; Sintomas Objetivos e Subjetivos; Altura e Peso; Pressão

Arterial; Investigação de doenças atuais ou Comorbidades; Pesquisa possiveis DORT's

principalmente em membros superiores.

h,r Eóde Dúilo nmo, 1,Í0e " IlÍíb - CEn 64)69510 Tcrçin:- Baí
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Processo
Folha.
Rubrica:

RAII/IUNDO IÍAL
Do. Raurulo 7l"d4tô 

^4eal ?taúàu
Petilo Médico do fíobalho

Eepccialista cn Mcdiciaa Lgal e Pcríciar M,ídier - ÁMBLPM-ÁMB
Médico do Trúalho côm ú,lo dc Frpc.iâlirta pcle ANÂMT/ÁMB

Médioo do Trabolho / Pcrito Médico - CRM: 606 - PI / RQE I 062 E g,165 pI

14. MODELO DO ASO (Atestado de Sútde Ocupacional)

THIAGO DO R. LIMA_ IMINIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA

Dr. Raimundo Nonato Lêal Martins
Médico do Trabalho - CRM 606-Pl

cPF 022.838.753-15

8.. Eúu.I,"t. Dzailo Aú.tu.1t0)
Jdrat a'lub . ía6) 3r1-J810

Crh .r: 0619gEl-911t
líõird - Pilal

r ad rr, I Ja I d ra h ot. L-t ã. b r

ASO . ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

r . TDENTTF|CAÇÃO DO COLABORÂDOR
Nome:

ldentidâde

Empresa:

Data de Nascimento

FunÇão ldade

- RISCOS EXISTENTES NA FUNçÃO (assinalar):
Lotaçaó (posto ou filial)

2
2.
{
I
(

I
(

) câroí
) Râdiáçõo3 ioomntBs
) PÍessõ€s aio.mais

( ) otnlos

2-2 - Ouimlcr.l
( ) Poeras Mil@É {Silicã.

( ) Poêiras Vôgelai3 (Algodáô.
bãg8ço)
( ) Poêrâs Alcal'nas (Cdqino)
( ) Fúmos m€ütl'cos

VápsEs (áêrdo 6d(!nêo. ácido
lidÍogónlo. Íretrio, a.efiáo,
c€rbo.lo, butâno, eüoÍre,
átcôoÉ. atd6ido6. ctor6t6s, êtc)

2,3 - Blológko.: 2.4 - Ergonô!ílco.:
( ) Po6úrá lnádôquadá
( ) Posiçro lncómodâ
{ ) Lêvant mâniô dê

{ ) Írãbalho§ noturnos
( ) Jomadã prolongâda

defEiêrÍ6, ê,!gat6 íisú

( ) Í.abalho sm alurâ

( ) Cortâs e nülilaÉo3
( ) conxrsõe§, íÍatÍas
( )Ânrnâlspe§onheítlos

3 . EXÂMES COMPLEMENTARES DATA: /-/- (assinalar)
oBSERVAÇÔES oUANÍo AoS $(AMES REALIZADoS:

(
(

(

6

4. TIPO DE EXÂME MÉOICO: 5. CONCLUSÃO SOBRE A CAPACIDADE LABÔRATIVA:

( ) RâloÍõo ao Trábâlho ( ) APro pâÉ a tunÉo que rá êre.cêr
( ) Mudâ.çâ d€ Fun§áo i lApro oarâ á tunçáo qú 6xd@

{ ) aío pâÊ â tunçáo quê êxêrceu

- DATA PREVISTA PARA O EXAME PERIÓDICO (de acoÍdo com a idade): 

-/-/-
? - MÉDrco ENCaRREGADo oo EXAME:

NOME:

AssinatuÍa e câÍimbo do CRM

Assinatura do médico coordênador PCMSO

Endereço da Clinica

TêleonÍe: ( )

LOCAL:

Recebi a 2' via do ASO
Assinatura do Empregado

FUNDAMENTAçÁO LEGAL: NR 7 ATUALIZAOÂ PELA PORTARIÂ SSST, NO 24, DE 29112194

hIÂ Eúd.ú Dú]o Bm.ío, 1,10, - Ildb - CfP 6405Àí10 Tctêira - Füú
Tú (8O 99,199 5518 - E r.iL rurtinrlalqahm m.tr §t.: rycãllEddç{çaqE

20

I



Processo
Folha
Rubrica:

RAII,IUNDO LEAL
Do, Ratm*b 7lor4íô .C?at ?íadrro

&pc;rlnta ea Mcücina Lcgrl c pcríciar Médicar - ÂMBLPM-ÀMB
Médico do Trabalho -- úrlo dc Eçpccialirte pcle ANÂMT/ÂMB

Médico do Tiabslho / pcrito Médico - CRM, OOO - U / fien IOOZ ntiÍ,SP|r
Perito Médico do Írobolho

TS, FICHA CLÍNICA

FICHA CI,INICA OCUPÀCIONAL

Nome: RG:

Detâ nasc:_/_/_ Idade:_ Sexo: ( ) NI ( ) F

Empresa: THIAGO DO R. LIMA - IMINIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA

Setor: Funçio:

Rtuco: ( ) Fírico( ) Químico ( ) Biológico ( ) ErBonômico ( ) Aciderr€ ( )SROE

Ficha dc Seguimento

Tipo de exame: ( ) Admissional ( ) Periródico ( ) Demissionat ( ) De rctomo ao trabalho ( ) tlludança de
funçâo

Data: I / PA x mmhg FC _ bpm FR_ irpm Peso_ Kg
Altúrâ ln

Queixas clinicas

Exame Fisico; ( )BoItr Estado Geral ( ) Corâdo ( ) Ilidratado ( ) Acianótico ( ) Anictérico

Conclusão: ( ) apto para a função ( ) inapto para a funÉo ( ) Reabilitado peta Previdência Social

( ) Portador de deficiência segundo os critérios dos decretos N"s 3298/99 e 5296/04

Assinatura e Carimbo Medico

Tipo deexame: ( ) Admissional ( ) Periódico ( ) Demissionâl ( ) De rctorro ao trâbâlho ( ) Mudança dc
funçâo

I)ata: / I PÀ _r_ mmhg FC _ bpm FR_ irpm Peso _ Kg
Altura

Queixas clinicas

Exame Físico: ( ) Bom Estado Geral ( ) Corado ( ) Hidratado ( ) Acranótico ( ) Adctérico

Conclusãoi ( ) apto paraa funçâo ( ) inapto para a função ( ) Reabilitado pela Previdência Social

( ) Portador de deficiência segundo os critérios dos deçretos N"s 3298/99 e 5296104

Assinatum e Carimbo }Iédico

hre Etrdrc Dadlo Boao, 140, - Hdto - Cm 64otr.5l0 TatiDâ - Piãí
TêL (86) 99,aÍB 5598. EEd1 rorJtinrlcd6rabm.m.E Sit- rryq{lqlqEddldlsE
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p,o"n"ol(íLLWbhil
Folha: i1Ú
Rubrica: '/-

à. RMo ?lrratô .4?al ?laúàt
Bpccialirta em Mcdicina lrgal c PcrÍcias Médicar - ÂMBLPM-ÂMB

Méüco do Trúalho con Í''lo dc Espccialilta pcle ÂNÁMT/ÁMB
Médico do Trabalho / Pcrito Médico - CRM: 606 - PI / RQE 1067 E 3{65 PI

Petilo Médico do Í{obolho

S€ro: ( )M ( )FNome:

Seúor: Função:

Rf,STJLTÂDO DOS EXAIIES

Exa me

Daaâ Data Data Datâ Data Dâta

Avaliaçâo

Clinica
0cupacional

Conclusão

Observações/Parecer

Assinatur.a e Carimbo lUédico

hu Ealdtt Duilo Bmso, 140, - IIúto - CEP: aÍ05*510 Tcrdna- PiIí
T€ü (8O 901S0 5518 - Ela"A r@lrlird"?l-@úa!.@!LE §tê: wwwgimupdoL.l cônE
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