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registrado. No caso de vazamento sobre roupa, esta deveú ser trocada logo em seguida e, se a

pele for atingida, deverá ser lavada com água fria abundante e sabão, imediatamente.

Aos primeiros sintomas de intoxicação. tendo ou não acontecido acidente

com vazamento de tíquido sobre a pele ou derramamento de pó, o servidor será encaminhado

para assistência médica, levando um frasco ou rótulo do produto que estava utilizando.

Dentre os tratamentos químicos realizados, a aplicação do larvicida

temephós é a única metodologia recomendada para execução por mulheres. Aquelas que

entrarem em estado de gestação deverão informar à cheÍia imediata e serão afastadas, podendo

ser conduzidas para outra atividade, onde não haja contato com inseticida. Todo indivíduo

acometido de acidente relacionado com o manuseio de inseticidat, seÉ encaminhado com

urgência para atendimento médico e registrar-lo na "Ihsta de Segumnça Individual"'ível,

acoplada em tambores).

í Descarte de embalrgens

As embalagens usadas devem ser descartadas após o 
Tvaziamento, 

as

quais serão submetidas a uma tríplice lavagem e as águas resultantes desse Processo, clPlocsdas

no tanque do equipamento aplicador, obserrando-se quc oôo exceda à capalidade volumétrica

do mesmo. Esse processo elimina cerca de 99,8o/o do produto da embalagem, assegurando

menor risco para f descarte.

A tríplice lavagem proporcionaú uma maior eficri,cia, caso se observe

durante o abastolcimento, que todo conteúdo da embolagem tenha escorrido. Para isso,

recomenda-se que o frasco, após o esvaziamento, continue inclinado por mais 30 segundos.

Para executar a triplice lavagem, após esconido o ffasco, c{ocar no seu

interior cerca de 1/3 de água, tâmpar e agitar várias vezes. Em seguida, colocar a água de

lavagem no interior do tanque do equipamento. Este procedimento devení ser repetido ffis

vezes.

Após a realização do tríplice lavagem e destruição (perfuragão,

esmagamento, etc.), as embalagens deverão ser coletadas e condfzidas a um ponto onde serão 1

armazenadas, em local apropriado, no depósito central do Estadg. Após, Poderão ser devofridas

Rur f.trd2EÉ D.dlo Rmtto, Uü - Hdto - CEe 6ia05l-5r0 TqtdDa - Piíí
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ao fornecedor ou destinadas a outras Íinalidades, como reciclagem industrial, por exemplo, Os

subdistritos e distritos sanitários deverão se adequar para o recebi- mento dessas embalagens

destinando uma área coberta para a sua guarda provisória.

Este procedimento atende à nova legislação sobre embalagens de

praguicidas agrícolas, conforme Decrrto no 3.550, de 27 dejulho de 2000.

As embalagens plásticas de temephós (5009), devido à segurança

conferida ao produto, não precisam ser submetidas à tríplice lavagem, porém, deverão ser

descartadas observando-se as recomendações pertinentes. os tambores de aço poderão ser

reutilizados, desde que sejam observados alguns cuidados. Deve-se ter a certeza de que todo o

conteúdo foi devidamente esvaziado. Logo após, colocar no tambor cerca de 50 litros de óleo

de soja, tampar, e movimenú-lo até que o óleo tenha lavado os restos de inseticida. Depois

dessa "lavagem" com óleo, guardar o produto er4 tambor identificado veneno, para ser usado

em diluições posteriores, quando da preparação de solução para uso em uBV. Após a retirada

do óleo, o tambor deverá ser lavado com água pressurizada, podendoteer usado para fins

específicos de coleta e armazenamento de lixo. Não é permitido colocá-los à disposição do

público, através de doação ou venda, pois podcrão vir a ser utilizados para armazenamento de

água ou grãos. os tambores plásficos não deverão ser reaproveitados, pois as paredes do

recipiente podem estar impregnadas com o produto.

O processo de descarte de embalagens podení seguir as sugestões

constintes do fluxograüs a seguir apresentado.
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Pento ltédico do lrabolho

Lavagem de roupss contaminadas

Embora os inseticidas usados em controle de vetores sejam produtos com

toxicidade média ou baixa, não aprcsentam maiorcs problemas quando devidamente

manuseados e aplicados. Entretanto, recomendamos algumas considerações sobrr a lavagem

das roupas usadas, cuja observação eliminani ou minimizaú a contaminação da pessoa

encarregada dessa tarefa, a qual não deverá ser feita por gestantês ou crianças.

Todo o pessoal envolvido na aplicaçilo de inseticida deverá receber cinco

uniformes (calças e camisas) por ano. Este quantitativo se justifica pelo fato do servidor ser

obrigado a hocar as vestimentas diariamente, não oxistindo possibilidades de.se efstrar

lavagens ao longo do itinenário de trabalho.

Naquelas regiões onde existe a possibilidade do servidor trabalhar

próximo à sua residência, podeni, a critério técnico, ser indicado o fomecimento de üês jogos

anuais de vestimentas. ,

O transporte das roupas do campo utilizadas deve ser feito dentro de

sacos plásticos fomecidos pela Instituição. I
Por ocasião da lavagem, as roupas usadas durante as aplicações de

inseticidas devem ser separadas das demais peças de roupa. Antes do processo de lavagem

propriamente dito, as peças serão submetidas a três molhos com água e sabâo, cujo

procedimento deve ser feito com luvas nitrílicas. Para isso, deve ser destinado um paÍ a esse

serviço. O tempo de permanência em cada molho devení ser de uma hora.

Após ficarem de 
;olho, 

as roupas poderão ser manuseadas. 
çom

segurança, praticamente sem risco de contaminação. As águas de descaíe dos molhos, delido

à sua grande diluição, podem ser liberadas na rede comum de águas servidas, ssm maiores

problenip. t I
Quando as condições locais e as características do trabalho permitem, é

conveniente que se instale uma estrutura, para proceder à lavagem mecanizada dos uniformes.

Esse procedimento deve ser adotado no caso das centrais de ultÍa Baixo volume ofiuando os

aplicadores trabalharem sediados em um determinado local, com retomo diário, podendo ser

destinado um servidor para esse fim.

Ruâ E tudent Drnüo Bom!Ío, l{D - Edr, - CE 6,Oil-il0 Tdlrim - Erlú
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Fento iíádieo do Irabrlho

11.3 Area de Trabalho x Inventório de Risco

AMBIENTES LEVANTADOS (3)

OPERACIONAL

Descrição do Ambiente: O setor administrativo é unn ampla perte da empresa responsável pelp
planejamento estratégico e pela gestão de pessoel e atiüdadcs qire fa'em o negócio awrEca LrÍle*
administrativa pode acumular fi.rnções de outras áxeas que se tomaÍn parte deste setor, como os Íecursos
humanos ou as finanças.

Descrição do Ambiente: Ambiente com ilurninação artificial e natural, parede rebocadas e pintadas,
piso em cerâmica, mobilirário disponível com nresa, cadeira e computador e demais objetos de trabalho,
acesso f,íclf ao ambientl. O departamento de vendas é responsável direto pelos ganhos de pma empresa.
Isso significa que o seu desempeúo está ligado à metas de vendas e, consequentemente,ho

S.de os outlostodosdesempenho

a

I

I

,AS

Registrar entrada e saída de mcroadorias. Promover venda de mercadorias; Informar
sobre suas qualidades e vantagens de aquisição. Fazer inventírio de mercadorias para

Atividades:

RuaEitrdâ . Dadlo Rom.Ío, U09-Horto -CEÊ ô0:rl^rl0T.rtriDr.PiÂ
Td: (86) 9949$5518 - Email: rmeiiarleal@ahm.coglbr

htosy'Átww.raimurtrolcal.cm.br/

I

AÁ$4UiIM LEAL

a

Abaixo estão listados todos os ambientes analisados durante a confecção deste documento onde
os colaboradores desta empresa exercerão suas atividades.

ADMINISTRÁ,TTVO

Descrição do Ambiente: O setor operacional é responúvel pela administrâção dos produtos químicos e
sua aplicação. Possuem local para guarda dos produtos, materiais e equipamentos.

,

CARGO AUXILIAR DE VENDAS

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais
aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

I
Ambientes:

l, 45
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reposição. Elaborar relatórios de vendas, de promoções, de demonstrâções e de
pesquisa de preços.

wwNrÁruo op ruscos gncoNôt ucos

Repetitividade e posiçâo incomodaeSocial 05,01.001

Especieta co Itícdicina Lcgrl c Pcrícb líâli.! - 
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Severidade: Baira (2) Nível do Risco: Toleravel (4)

lE
F-

xposição: lnlÊrmitente

Fonte/Trajetoria: Postura no trabalho

Metodologia: CriÉrio Qualitativo

Daros a saúde: LER/DORT

Probabilidade: Pouco
Provável (2)

Estirnativa: Certa (0)
Nenhum controle adicional é necessário

t

I

100/100

I
CARGO DIRETOR

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais
aos quais os empregados deste cargo estâo expostos.

Ambientes: ADMINISTRATIVO

IQCT:

INVENTÁRIO DE RISCOS

Exposição: Intermitente

Fonte/Trajetória: Postura no tm

Metodo logia: Critério Qualitativo

Danos a saúde: LERDôRT

Rua Edrdenl. D.Àüo Rm.Ío, l{r» - Hoúo - CEP 61059§10 T.fti[r . Eaí
Td: (Eô 9919I1t 6 - EE n: rrnaninrleel@nàoo.com-hr

tI§r/smJ.imupdôlcd.coE.hr/ I t

AtiYidâdes:

Dirigem o fluxo financeiro da fnpresa; implementãn o orçaÍrerto "rpr.[i"l .administÍaÍn recursos humanos. cont olam patrimônio, suprimentc.e logística e
supervisionam servi{s complementaÍ€s. coordenam serviços de o&bilidade e

controladoria e elabolàm planejamenm da emprcsa.

I100/100
'L
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bilidade: Pouco
vel (2)
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Severidade: Leve (l) Nível do Risco: Trivial (2)

i

CARGO GERENT E AD M I N ISTRAT IVO

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais
aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

ADMINISTRATIVO

Exposição: lntermitente

Fonte/Traj etória: Postura no trabalho
a

I

Atividadçs:

Exerce a gerência dos serviços administrativos, das operações financeiras e dc riscos
na empresa, incluindo-se as do setor bancário. Gerencia recursos humanos, administra
requsos materiais e serviços terceirizdos de sua área de competência. Planeja, dirige
, controla os recusos e as atividades de uma orgânizâçâo, com o objetivo de
minimizar o impacto financeiro da materialização dos riscos.

100/100

Nível do Rism: Triüal (2)Severidade: Baixa (2) vProbabiliàade: Raro ( I )

M logia:

Danos a saúde : LER /DORT

Qualitâtivo

- 

I l

Estimativa: Certa (0)
Nenhuma ação é necessriria

I
CARGb RES P\NSÁVEL TÉCNICT

I
Ruâ FÁrlrnte Deilo RM.ro, lll):l - Horto - CE 6a05l-610 T.rdDr- Erí

Td: (86) 994195528 - Paafl- rmartidleercvrho.com.br
htosv'lmrwr:ilfl,üekd.cm.tr/
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m

Estimativa: Certa (0)
Nenhuma ação é necessiíria tt

Abaixo esüÍo listados todos os dados técnicos, bem como os ambient€s e os riscos ocupacionais
aos quais os empregados deste cargo estilo expostos.

I
l

ü

Ambiêntes:

IQCT:

I
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Perito Médico do Írobolho

AmbienÍes:

Atividades:

IQCT

INYENTÁRIO DE RISCOS

Repetitividade e posição incomoda;eSocial 05.0 I .00 I

Exposição: Intermitente

Fonte/Traietória: Postura no trabalho

Metodologia: Critério Qualitaüvo

Danos a saúde: LER./DORT

Probabilidade: Raro (l) Severidade: Baixa (2)

Estimativa: Certa (0)
Neúuma ação é necessiria

Ambientes: ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL

83/100

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES IMECÂNICOS. SUPERVISOR

posira inadequada levantamento de p*o,

Exposiçâo: Intermit€nte

Fonte/TrajetóÍia: Postura no fâbalho, rnateriais e equipamentos

I I

Ru. nóÍr,nE DEilo llm.r.o, U09 - Horto . @ 6&À 0 T.'rrb. - Erí
Tcl: (E6) 991§S5518 - Eoeil: rmertinrLalOlrho,taú-br

hroe:/,/wrçraimunrlolcal.m-br/

ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL

E o profissional com nível superior cornpleto, teinamento especifico e Anoúagão de
Respomabilidade Tecnica (ART) na rárea de sua aruaçâo. Ele deve estaÍ devidamente
habilitado pelo conselho proÍisional do setor. O responúvel tecnico é o profissional
que responde pelas ações e usos destes produtos químicos e aplicações.

100/ I 00

N vel do Risco: Trivial (2)

I

"Y
Supervisionam e conholam serviços financeims divenos, bens-patrimoniais e
logísticos; elaboram orçamentos, efetuEn pagamentos, n;lizaÍn cob,rança, controlam
bens patrimoniais, fecham câmbio, analisam cÉdito, coof,enam caixas, administam
processos logísticos e gerenciam almoxariàdo/esioque. Supervisionam equipes de
trabalho, orientando e avaliando desenpenho em busca da nrelhor qualidade no
trabalho It

IQCT: 
T

RAltvlUNffi^ LEAL

I

,
CARG,SUPERVIS\R I

I
Abaixo estiio listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais
aos quais os empÍegados deste cargo estilo expostos.

48
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Danos a saúde: lncapacidades permanentes e temporárias, alto dispêndio de recursos flmancefus,
problemas psicológicos e pessoais, além de dor e sofiimento das vítimas, de suas famllias e de outos
indivíduos quetonvivam com este tipo de fatalidade.

P eito tíédico d o 
-f 

rabolh o

Metodologia: Critério Qualitativo.

Daaos a saúde: Dor nas costas; Problemas de coluna; LER iDORT; Tenossinovite

Probabilidade: Pouco
Provável(2)

Estimativa: Certa (0)
Controle adicional se for possível e viável

Fonte/Trajetória: Tr&sito

Probabilidade: Possível (3) Severidade: Baixa (2)

Estimativa: Certa (0)
I Nenhum controle adicional é necessrírio

bservações: ltens para minimizar acidentes de trabalho:
Faga um diagnóstico de riscos.
Dê atenção a ergonomia.
Conscientize os co laboradores.
Promova ações de qualidade de
hvista na gevenção.
CIPA. \
Ofereça reconhecimento pela segurança da equipe.

Fonte/Trajetória: Produtos quimicos

Metodologia: Critério Qualitativo.

ilidade: Possível (3

RU: Frordane Derilo Rmtro, l@ - Ho.b - CEE 6a0t$ó10 T.,t.iDr - PiÍí
Td: (E6) 99499ó518 - &dl: rnüriúl..lQEbm..on.br

ha/rrrft i,rupdol..l.cmlr/

a

o
l.
2.

4.
5.
6.
7.

f e saide

Danos a saúde: Caracteriu-se poÍ sintomâs de cefaléi4 mal-estar, sonolência, fraque29, ente outros. A
intoxicação cónica tem surgimento tardio (meses ou anos), decorrente de pequena ou moderada
exposição a produtos ÍrEdianamente ou pouco tóxicos, ou múltiplos produtos. Pode provocar danos
irreversíveis como par{sia e càcer.

Severidade: Moderada (3)

observações: os movimentos repetitivos são os grandes inimigos da boa postura no tabalho. por isso,
intercale as atividades que você tem durante o dia e tente mudar de ambiente. Essa rotatividade Íenova
as energias e o ânimo do profissional.

Batidâs veicularcs e Possibilidade de queda €/ou tropcAo;osGial05.0l.0ol

Nível do fusco: Toleravel (6) I

Exposição: lnt€rmitente

Severidade: Moderada (3) Nível do Risco: Moderado (9)

J'

Proú

Í
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Exposiçâo: Eventual

{

I

I

Nível do Risco: Moderado (6)

Metodologia: Critério Qualitativo.



1
Fol

J 'o'l'.'&L ' ..,J--t..1.-,-r.-*à.tuto
\Í

Pento llédíco do Trabolho

Estimativa: Certa (0)
Controle adicional se for lnssível e viável

?lrub ?tarítro
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CARGO TÉCNICO APLICADOR

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais
aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

OPERACIONAL

Responsável pelo eliminação e contmlc de frgas, irseros e micorganisnnsi §aaitiza
terÍeÍros baldios, residências, predim, comércioe e órgãos pú§cos.

IQCT '83/100

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES I MECÂNICOS .

Fonte/Trajetória: Postura no trabalho, Ínateriais e equipamentos

: Met.odolpgia: Criterio Qualitativo

Danos a saúde: Dor nas costas; Problemas de coluna; LER /DORT; Tenossinovite

Probabilidade: Pouco
Provável (2) Severidade: Moderada (3)

Estimativa: Certa (0)
roripossiuet"ia""t Ílc

IL
ontrole adicional se

Fonte/Trajeória: Trânsito

Metodologia: CriÉrio Qualitativo.

Observações: Os movimentos repetitivos são os grandes inirnigoe da boa pom"afl mtdt 
". 

n- i*to,
intercale as atividades que você tem durante o dia e tente mrdar de ambiente. Esú roanividedo rcnova
as energias e o ânimo do profissional.

Danos a saúde: Incapacidades permanentes e tempoúrias, alO rfgÉndio de recursos financeiros,
problemas psicológicos e pessoais, além de dor e sofrimento {Úíümas, de suas famílias e de outos
indivíduos que convivam com este tipo de fatalidade. t

Bua E*rdane Drailo Xorro, l1O9 - Hsto - CEn 6,r0ri.510 TsriDa - ErIí
Td: (Ed) 994O.55rE. rÀd: rprÉin't .lí..,ôoo.cpp-br

htt .:rt srel.imundô1.21.(ú.hr'

I

postura ina@uad4 manual de peso, rcpeütivoseSocial 05.0 I .00 I

Exposiçâo: Intermitente

Nível do Risco: Moderado (6)

I

t

Exposição: Eventual

Probabitidade: Possível (3) Sevdrtade: Baixa (2) Nível do Risco: Toleravel (6)

50
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Ambientes:

Atividades:

I
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P ento líádico do f rabalh o

EstiÍnativa: Certa (0)
Nenhum controle adicional é necessiírio

Observatões: Itens para minimizâr acidentes de tmbalho:
I . Faça um diagnostico de riscos.
2. Dê atenção a ergonomia.
3. Conscientize os colaboradores.
4. Promova ações de qualidade de vida e saúde.
5- lnvista nâ pÍ€venÇâo.

6. CIPA.
7. Ofereça reconhecimento pela segurança da equipe.

INVENTÁRIODE

làoehúos quinics,

Exposiçâo: lntermitente

F-onte/Trajetória: Produtos q uimicos

Motodologia: Criterio Qualitativo.

babilidade: Possível (3) Seveídade: Moderada (3)

lVA: Cerra (0)
e adicional se for possivel e viável

F:rpcchfo cm llcdicin I -g-l c Pcrícbr lI&lirr - AIIIBLPM-ÂMB
Médico d,o Thüelho m úrlo dc Eçccirb?cLÂNAMryÂMB

Médbo <1o Thbrlho / Pcdo líálbo - rnrr. tr - II / R(lE 1067 E
8465 PI

I

Danos a saúde: Caracteriza-se por sintomas de cefaléia, mal-estar, sonolênci4 fiaqueza, entÍe outros. A
intoxicação crônica tem surgimento tardio (meses ou anos), deconente de pequena ou moderada
erposição a produtos medianârfnte ou pouco tóxicos, ou múltiplos produtos. Pode provocar danos
irreversívois como paralisia e c/[rcer.

Nível do Risco: Moderado (9)

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupa.cionais
aos quais os empregados deste cargo estiio expostos.

Ambienês: VENDAS

Atividades:

Bra Ealdet Dailo Rmcro, UOI - Hato - @ Cf§óro T.rüÉ- Ptüí
Td; (EO 99199-át28 - Fa:n: ru:ninrlcelQsho.con"br

loe://wrw.l',imudolal.cm.h/

ü(

I

Vender mercadorias em estabdecimêntos do comércio varejista ou ,tor'-,tiír,
auxiliando os clientes na escolha- Registrar entnda e salda de nrrcadçias. Pmnver
venda de mercadorias, demqlstraÍdo seu funcionamento. Informar sohrre suas
quâlidades e vantagens de aquisição. Expor mercadorias de forÍna atrativâ, em pontos
estrategicos de vendas, com etiquetas de preço. Fazer inventário de rnercadorias para
reposição. Elaborar relatórios de vendas, de pmmoções, de den$nslraçôes e de
pesquisa de preços. ' t

100/100IQCT:

J
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PÍoce3so: .r -, rr r .r

foha: lffi-HuDnce. Lr !-;É ,1.
Do, RMo ?leí. .4al 2taúrrô

Ênilo iíddr'co do ÍraàdÀa

Fspcciali'ra -n l&dtine I -rl c ltrúb Mé.li.rr - ÁII{BLPM-AMB
Málico doThbelho com '- .!o dc EqrcieüapcJ.ÂNÂMI/ÂMB

Médioo do Thabrlbo / Pcriro l,Iáüco - CRàú tr - PI / RQE f06Z E
8{6t PI

Exposição: Eventual

Fonte/Trajeória: Trânsito

Metodologia: Critério Qualitativo.

Danos a saúde: lncapacidades permanentes e bmpoúÍias, alto dirÉndio de recursos financeiroq
problemas psicológicos e pessoais, além de dor e sofrimento das vítimas, de suas famílias e de outros
indivíduos que convivam com este tipo de fatalidade.

Probabilidade: Possível (3)

EstimatiYa: Certa (0)
Nenhum controle adicional é necessiírio

Exposição: lntermitente

Danos a saúde: LER/DORT

Probabilidade: Pouco
Provável (2) ü Severidade: Baixa (2) Nível do Risco: Toleravel (4)

ú
Estimativa: Certa (0)
Nenhum controle adicional é necessírio

v

Severidade: \ixa (2) NIvel do Risco: Toleravel (6)

Observações: Itens para minimizar acidentes de trabalho:
1. Faça um diagnóstico de riscos.
2. Dê atenção a ergonomia.
3. Conscientize os colaboradores.
4. Promova açCs de qualidade de vida e saúde.
5. Invista na prevençâo.
6. CIPA.
7. Ofereça reconiecimento pela segurança da equip€.

t I

a
I

l- onte/Trajetória: Poíura no trâbalho

logia: Critério Qualitativo

I i I

t

I

I I

Rua rd|ll.ntr Daüilo Bomcro, 1,«)9 - Eorto - CEl Gl05r-it0 TctElina- Ptâí
Td: (86) 994995528 - Email: rmrriinrt€alaeâhoo.com.br

hto*/toww:aimundol.3l,co^td I
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Pedto llédito do Írabolho

CARGO VENDEDOR INTERNO

VENDAS

Ativllades

il
"'ú. tuàtotLAz;d%.útao

Erpocieüo co llcdhine I -61 c ltríci.r Médicr - ÁIdBLPM-ÂMB
llálho doThbelbo con úuü ib ErpccihDch^N Itf,[/ÁMB

Málico <!o T!úelbo / Pcrib l\,íâlico - CRIte f,§ - PI / R(lE 1067 E

Procecco: .i.. .,- ,1 8'lôt PI

Foha: 
....l]F

RUUEa r

) II

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais
aos quais os empregados deste cargo estiio expostos.

lrQCT:

DE RISCOS

Exposiçâo: Intermitente

Fonte/Traj etória: Posturà no trabalho

Metodologia: Critério Qualitativo

Danos a saúde: LER//DORT

Probabi lidade: Pouco
Provável (2) Severidade: Baixa (2)

Estimativa: Certa (0)
Neúum controle adicional é necessfuio

I
ü

t

,

Rur E od.mtÊ D.tdlo Rmsú, llaS- Hdb - @ 6,lE-fl0 T.ft,iDÂ - Erí
Td: (86) 99{,99,5518 - Éúa E íiodc2l@Ehoo.§our.br

hltp.:rlrr rirf,,rdol.d.m.br/I

Registrar entrâda e saídâ de nrocadorias. Pronnver venda de mercadorias; Informar
sobre suas qualidades e vantagens & aquisig{o. Fazer inventrírio de mercadorias para
reposição. Elaborar relatórios& vcdas, de pmmoções, de demonstaçôes e de
pesquisa de preços.

100/i00

I

R@itiüdade e posiçãlo

Nível do Risco: Toleravel (4)

'T

t

53

IT
,

RNNUNDO LEAL

I

Í

,



I

I t
Folha:

t

l'&aa
rêSlt*h

v ,

RNilUNDO IÍ,AL
Do. fucío Tleb .Qal ?taútlô

Ptrito Médico do Trabalho

F:specb[n cn lícdhba kgrl c kríci., Máli:rr - ÂMBLPMIIMB
Médioo do Thhrlho com úü dc F.rpccieüopchÂN lf,VÁMB

MédLo do ThLrlbo / Pqüo Itíálbo - mIú m6 - PI / ReE 1062 E
8465 PI

AO MAHU§TAT PE§TICIIIA§

STMPRT USE:

Â0tE0tR t *[§TURÀ3

ESTICI0A§,IÁE§TPRE

ônil
CâÍtGâ .itÊ lrG

tüEs
Chapá"t

Prototor
ocuüar

Calças

&rtas

M&cra
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Aoqrán
ESflmÀS,r§EsirE

âTJ{
Cilb Cstç8 k tiE

Háscara
tos1rarâtoriâ )

Âvental

.tgorb
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. |'tananhâ o ÊÁrúeabÍ cn bdn
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Â0 tÂuÂfi E uilPtR 0
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Grü

Â0 rüilI$ffi prsTtst0Â§, stlpffE ssÂ 
l§TÂs ffi§

. r-G r carnÍrüdr ôEa/barga . u3Ê o d}.lFrslD ópÉllbr.uruçG, ídvqrdcú&óaÍbún
6hstr{ú6lDíüIa"
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u§E 0 E0lJtpAMtNT0 DE PB0TEÇA0 CoRRETo

Rua Eô',i.ntê [>.Eilo R6.'ú, l{D - Hao - (Eê 6t0i9ito T.ftdnr - Er{
Td: (86) gg{ol}.t5rt . Elnail: ÍErin Lâtoerbm,.oE b.
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RAII,i'UNDO IÍ,N à, Tlnb.Uâhar*
F.lpcciüc o lÍcdicin Lcjrl c Ptúir Médb - ÂfdBLpM-^MB

Médico rb Thürlbo com tftrlo dc EqrJfuFL ÂIYAMT/ÂMB
Médico rlo Thbdbo / Pcrb líéôco - (rrc C - U / nen rOOZ n

Pento Nádico dokabalho

Fffiiso:l##r
RnUlca: Ê-

4465 PI

at

I
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X x x X x x X x x X x

X x
i

X x X X x x x

'l

x.
.U, - {,1{

x

X x x X x x x Xx x x X

x x x x

X

ral

X

X X x x X x X X x X X

lnformar a existência dos
riscos e suas consequências
aos empregados.
Responsável:
Empresa

Fornecer os EPls,

dêscartáveis ou não, em
número suficiente nos
postos de trabâlho.
Responsável:
Empresa

Tornar obrigatório o uso
dos EPls fornecidos.
Responsável:
Empresa

Treinar o empregâdo em
relação à coreta utilização
do EPI fornecido.
Responsável:

Empresa

Alem de palestras promover
outros trêinamentos, sobre
contaminaçâo por HIV
(AIDS) e Êrgonomia.
Responsável:

Empresa

Proibir o ãto de fumar, uso
de adorno e o manuseio de
lentes de contato nos
postos de trabalho
Responsável:
Empresa

O empregador deverá vetar
o uso de caldo abertos
Responsável;
Empresa

X X x X X x X X X X x X

&q Faüror Doilo Rmo, lao,t - Hqro - (IE 6aaúr.tro Tctt,iD. - Eeí
Td: (E6) 9ol8*55r8 - x'a-il: Íperli[lk latÀhoo.€oebr

ho*//n*'Eimuaddcel"caÀr/
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RAIilUNN IÍAL à. futefl*.lht?ícúl
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Málico do ThLdho c@ tôJo dÊ E{.riJir.LâI!ürr,'r/AwR
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Manter a rotulagem do
fabricante do produto
químico na embalagem
Responsável:
Emprêsa

Sinalizar no solo a área
lamite dos
extintores.Sinalizar no solo
a área limite dos extintores.
Responsável:Empresa

O empregador deverá
capacitar de forma
continuada os
trabalhadores envolvldos na
utilizâção de produbs
químicos.

Responsável:Empresa

Cumprir datas de rGcargas ê
manutenção dos extintore§.
Responsável:Empresa

Avaliação do Programa
ResponsáveI Empresa

)'

t

r

r
,

I

x X X x X X X X x x X X

X

X x x

I

x X T X,
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x X
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Médio do Thbrfto / EEi.o Edbo - ql&{D - I! I B(lE 1067 E
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12, ENCERRÁMENTO

o INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS foi elaborado a partir

da análise preliminar dos riscos, compiladas em matriz de risco "elet6nica", para facilitar as

revisões e atualizações dos riscos levantados.

O PLANO DE AÇÃO, encoQpe compilado no INVENTÁRIO DE
RISCOS OCUPACIONAIS, ao final de cada risco.

I*1 T

i

,: .t

2022TERUIINÀ-PI, 07 de merfe.de

Responsível Legal pele Organização
{

I

t§,t,J'l ?,*rf ía,-
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RAIMUNDO NONATO LEAI, #ARTINS - CR]VI 606 PI, RQf, T067 PL
Perito Jldicial Trabethista

Erpecirlista em Medhine trgJ e Perícias lilódkas - ABMLPI,ÍABM
Médico do Trabalho com Títrlo de Especietlrta peta ANAMT/AMB

E6ytt3,4T2/ t994e9_552r I

Rue Eordaotc Drnilo Bmso, ,,ç- * - * ã*ro Tordnr - pid
Td: (66) 99alls65lt.IE@.eEdChlee.aanq

lrroc:/,Árrririmd<Jczt.oo-h/
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Do. Raaa* ?lr,r.Íô .bl 2taúló
iento ltédíco do Írobalho

Espochürte on ltícdicine r -fl c Ptúi|, }Ióóiz - âldBLru.ÂMB
Médho do Thbrlbo con úü ilc Erpocib pch ÀlüfMT/ÂMB

Médbo ô Tlehrlbo / Pcrilo ltfiálho - qú f,5 - PI / RQE 1067 E
8.165 PI

NIOSH - EQUAÇÃO DE LEVANTAMENTO

É muito importante que as emprcsas implementem metodologias e modelos de avaliação
ergonômica que permitam mapear os postos de rabalho, relacionando os riscos ergonômicos
em todas as dependências da empresa.ur.[ ,rrur,uvra§ u4 slilPrç§a, 

I
O principal objetivo deve ser sempre o de identificar problemas ergonômicos visando

melhorar as condições de trabalho e evitar lesões. Deve-se ter como meta desenvolver planos
de ação parl os risc.os ergonômicos encontrados, principalmente para aqueles com maior risco
de ferimentÜ relaciõnado ao esforço, sendo adotadas medidas para eliminar ou reduzir os riscos
encontrados, na busca constante por um ambiente de trabalho ergonomicamente aceitável.

r ',r ,f
Nesta sequência de artigos,, apÍesaüanoos infoüaçÕes relevantes que tem como objetivo
identiÍicaÍ potenciais riscos ergoómbos no atbiente de produção, onde devem ser
avaliados componentes, procedünenbs de Eabalho, ciclos, postos de tfho e
principalmente trabalhos repetitiviro. J

A busca deve ser sempre no identificar e apontar os maiores riscos, devendo
estes ser tratados com prioridade. A a pqb aplicação de modelos r€lativamente
simples que podem auxiliar os técnicos,
na redução dos riscos inerentes às

de pdução e represcntantes de segurança
vidades, no entanto, indica-se sempre o

acompanhamento e consultoria por um pÍoffss especializado em Ergonomia.

Objetiva-se um modelo que permit4h,Ciar esforyqA fisicos individuais na úividade ou
ciclos de trabslho no processo de manufahria, e que pff ser aplicado tanto no trabalho di:írio
da produção quanto no trabalho de desenvolvimentd com novos produtos nos postos de
trabalho. Os resultados da avaliação são então classificados por um código de cores, conforme
apresentado a seguir:

Td: (86) 99{!X}5518 - fa:il: rp,rripúkde!.b-.oom.br* r=r**Y
t
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RNIIUNDO LEAL
P mto lúédico do Í rohalh o

I
RWL = LC (51) x HM x VIVÍ x DM f,AM

?'
Variáveis necesvirias paJcalcular o§wl-:

I H - posieão horizontal do objl;to ed reloção ao corpo

V = localização vertical do objeto em relação ao châo

D = Distância que o objeto é deslocado verticalmente

PÍoceg§o; ,i' . r' -
Fàtiá: il I
RubÍlca: -. | |

- " *l**'t t.-
futru*?lmb.CalTtaút,ô

.t

Do.
F:rpocirlua co }lcdicina I1"l c Pcrícirr Málfoer - 

^MBLru-ÂMBMédbo do Thbalbo com thrlo dc E4cciüo pch âNâtrf,VAI/B
Médico do Thbrlbo / Pcrito Ilíeho - CnfÁ ffi - PI / ReE 1062 E

81165 PI

f - Aceitrível: Neúuma ação é requerida, mas precisa manter controles existentes.

Arne{à - Possibilidade de Melhoria: Referente ao risco de ferimento relacionado ao
esforço, devendo ser realizada ações de melhorias.

I - priorizar melhorias: Referente ao risco de ferimento relacionado ao esforço,
tendo a necessidade de implementar melhorias prioritariamente.

. A principal área de aplicagão desto conceito de avaliação é o trabatho na liúa de
produção que é realizado em 8 horas por dia ou trabalho repetitivo em tarefas com um tempo
máximo de aproximadamente l0 minutos.

EQUAÇÃO DE LEVAIITAMENTO DE I\ÍIOSE

.. o método de avaliação NIosH (waters et al., r9p3) iornece como principais artefatos um
limite de peso-recomendado (LpR) ou Recommenderr weight Limit @v/L) " o ta". a"
levantamento (lL) ou Lifting Inde_x (LI). O LpR respgnde u pi.g.,rrt"..O peso-é müto grande
para a atividade?", enquanto o IL responde 8 pergunta 'Quão significativo é o riío da
atividade?".

Há dois m8todos diferentes de avaliaçlto do índice de levantamentoÀ[osH,
levantamento único e multi-levantamento. y

Levantamento Único: é usado quando o levantaÍrrcnto é uma parte da operação. Deve-se
avaliar o levantamento que é suposto ser o pior.

Multi-Levantamento:ré usado quando a principal tarefa de operação é levantamento, mas
a circunstância para cada levantamento é diferente.

.^^ . ^f "cu"eaÚde 
elevaçfu NIosH utiliza sempÍ€ uma oonstunt" d" .".gu 1tJ de 5 l ribras

(23,13kg), que representa o feso mríximo reôomendado carga a ser eleraaa ãm àonâiçoes ideais.
A partir desse ponto de partida, a equação usa diversas variáveis expressas em coeácientes de
multiplicadores (na equação, M : multiplicador) que servern para diminuir a carga constante e
calcular o RWL para atarefa de levantamento em particular. 

'

ú
xFMxÇM
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Y

Ihlr rtl'qrh D.Íilo trtecJo, l{Ot - Ildro - C,ER ôam.5l0 T.,dD.- pirlÍ
Td: (E6) 9lll89.t5r8. td. rprniprl.atoEh6.com.hr
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P uilo l{ádico tlo Í rabalho

A assimetria durante o levantar não
até o final veja a figura abaixo):

PÍoce68oirí4lL.L
Fo/.ha:-:At-

. RubÍha- '-*5"."ã*ffir*"w*,,
Frpccielio o Mcdili* r -gat c PcrÍcira Médizc - ÁMBIfM-AMB

rÍ..ti.p do Thh.lbo com ttub dc E4ccieüa Fb ÁNÂMfrlMB
Mé<lico do Thrtqlbo / Pcrir }íálioo - CRIú 606 - pI / ReE f067 E

d3re exceder l35o (rotação do tonco a partir do início

I
U,

RAIIÁUNDO LEAL

a t. 1..
I

A = ângulo de assimetria ou exigência de torção

F = Frequência e duração da atividade de levantamento

C = Acoplamento ou a qualidade da aderência trabalhadores sobre o objeto

sugere-se que no ambiente industrial e liúas de produção a aplicabilidade do modelo
esteja Iimitada pelos seguintes fatores:

A Carga máxima seja de 23 Kg

À disrância de levantamento horizorçl não deve ereeder 63 cm (tt);

A altura de levantaÍnento verticat nfudcve excedcr 175 cm (V);

À distância de levantamento nao arrc .J"ra". rZS cm tn);

,)

45
I

,r5.'.

o'Nerralfirutrat 0 1'-*

LI:PESO+RwL
Ru Erordenr Drnilo Iiomcro, UO2 - Horto - CER 6.{§1 flo TtttiiDa - ptaÍ
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A carga seja distribuída igualmente enúe ambas às mãos;

À distância entreJLs mãos seja 63 cm ou menos;

As mãos estejam ". f."n 
" 

ul do..o;

As mãos estejam na mesma altura ou nivel; I

Um movimento de levantamento contínuo e suafc seja usado, sem solavancos;

A pessoa que estiver levantando teúa um bom apoio para os pés, ambos no chão;
I o ambiente do levantamento tenha temperatura moderada ( I gc a 26.c) eumidade (35 a 

| ,

50 por cento).
j

I
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um valor do Índice de erevação de menos de r,0 indica um risco nominal aos empregados
saudáveis. um índice de elevação de 1,0 ou mais indica que a tarefa é de arto rúp#r-"
liação da população. À medida que aumenta o nível LI, o n?vel de risco de lesão lombartambem
aumenta. Por conseguinte, o objetivo consiste em conceber todos os trabalhos d" 

"r.raao 
.ààLI menor do que 1,0.

os resultados de RWL e LI podem ser usados para orientar a elaboragão de tarefas delevantamento das seguintes maneiras:

' os multiplicadores individuais que determinarn o RWL podem ser usado para

^ 
identificar os pontos fracos espeiíficos no design.

' o LI pode ser utilizado para estimar o stress Íisicã e riso de lesão lesão fisica rerativo auma tarefa ou trabalho. euanto maior for o valor de LI, menor o ,"*..ün". i"trabalhadores capaz de ex€curar qm seg.rançs a atividaie. Àrir;;;;;""üõ..
de dois ou mais projetos de t"aUÕ poaeriu sq comparado.. A LI também pode ser utilizaà nap hiemrquá o. 

"rforços 
de tuiLscúoÍ

ergonômicos. Os trabalhos podem sercássificados pol LI e uma estratéei" d" c_rt 
"i"pode ser implementada com base em uma otdcm de pri"r\ú;;;'Eúü;;;;

tarefas de levantaÍnento individuais.

LÚÔEs - ACIDENTES - FADIGA - GAsTo EIYERGÉTICo

Ao identificar algum fator de potencial de risco, propor melhota de método.
t

I - Postura
,

A postura mais indicada para o trabarho é a sentada. De pé, o gasto energético é quatrovezes maior que a sentada.
Na impossibilidade de executar o trabalho sentado, e escolher_se a postura em Dé, ouenão seja imóvel; dê prrferência ao andar ou movimeot". u, p"-u, . pç;il;;il;;#;tü"

sanguínea.

Ao sentar, distribuir ao máximo, a área do corpo em contato com a cadeira $* n,uio,conforto.
As partes articuladas, se dobradas. dsrarn formar ânguros de 90. (tronco e quadris, coxas

e pemas. braços e anqbraços) .

Na.postura sentata, o peso do corpo *ve estar distribuído em 50% nas nrídegas,3% nascoxas.e 16% nas plantas dos pés. eualquer posição que não seja 
"o,, 

o 
".*o .'..àl poa.ltprejudicar o equilíbrio, provocar tensões-ou pr"rrih, sanguíneaslocalizadas.

o encosto da cadeira deve acomodar á região lomúar (2, vértebra) e não à cosas, parapermitir maior equitíbrio e confoÉo.

2 - Equilíbrio
o tronco, em quarquer situação, devení permanecer ereto,rsem flexão raterar, longitudinal

ou rotação.
E normal uma ligeira inclinação do pescoço para frente.

,

Rü. frtrd.tri Dmilo nmcro, 1,t09 - Hoto . CiEE 610ir- 0 TEE{iDi - Er,Í
Td: (86) 9910s.r5,l - Emrit: rp:,riprt..t@v:à@.com.br

hú!.:/1,çÍe-râimu ot.d.cm.br/
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observar que não haja movimentos assimétricos, ou seja, para um dos lados do operador,
provocando deslocamento do centro de gravklade do corpo e cons€qüentes movimentos
compensatórios para a manutenção do equilíbrio.

3 - Ponto de Visão x Ponto de Manipulação
Estando com o pescoço inclinado 15o p$a frente, estabelece-se a área de acuidade visual

normal, tomando-se a distância de 30 a 50 cm da liúa de visão, num ângulo de 60o a paÍir do
olho do operador.

. Todo trabalho de repetição freq*nte deveni localizar-se nesta iírea, para evitar
moviaentos de pescoço ou tronco buscando melhor acuidade.

com os braços colados ao corpo e utilizados como eixo dos antebraços dobrados a 90o,
traçar a trajetória do raio de alcance "f;ícil" para as mãos. A interseção dos raios de ambos os
antebraços é chamada de ponto .,ótimo', do$anipulação.

o ideal é a conjugação das duas árers ( visão e'anipulação ) dentro da rirea de visã<r
ótima para o manuseio de objetos de trabaho trquenE,

4 - Relaçío entre Assento da Cadeira e plano de Trabalho
. Quardo da conjugação das áreas de visão e manipulação, deve ser consideradl a natureza
do trabalho que. será e{rcutado. uns exigem 

".uiaaai 
visuar mais acenh4da, outros,

movlm€ntos amplos ou re3tritos. habilidades diferentes. para tanto, uma vez quJa altura do
planõ de trabalho é fixa, deve-se ajustar a altura dos assentos das cadeiras e tentar evitar braço
ou. antebraço em balanço, ângulos agudos enre braço e antebraço, apoio dos;U.*;;;
quinas 

_(obstrução da passagem do sangue nas veias), colunas fletidas, p"*"ç" 
"Ãã" p"."

frente (maior que l5'), pes sem apoio.
Colocar apoio para os antebraços. l

q - Ajustrmento Estático
E o músculo contraído, exerrendo força ou pressão, sem movimento. Ao executar um

movimento, um feixe muscular se contrai e o outro se distende. Na volta à posicâoüticial. o
músculo contraído se distende e o outro se contrai. Essa condição permite qu. á flr*o Jrguinlo
ocorra livremente. Do contrário. sem npimento, o múscüo que necessita restabelecer-ie estrí
impedido pela sua conrração e terá prejEdicado a recupemção da fadiga.

- ocorre, em geral, ao segurar objetos com as mãoq $§tentando ó peso dos braços quando
não apoiados, estando em pé sem andar.

6 - Precisão nos Movimentos
cada sistema muscular está preparado para uma finalidade: força, velocidat orecisão.

os das pemas, por exemplo, estão mais aptos para a força que os dos 6raços, os dofdedos das
mãos para a prçcisão e velocidade e assim por diante.

. ! eltremamente desgastante 19 indivíduo, exigir-se-lhe ações musculares de um
determinado feixe não preparado parall.

. os movimentos de trajetória curta (- de 3 mm), comparada ou mudança bruscededireção,
exiqem alta concentÍação mental, além de acionar outroi músculos puo r" 

"""trrp*"o,"usentido com a finalidade de freio ou correção.

Rue Dó'd,ntê D.irilo Rm(Ío, UO, - HEto - CIB 6a{E}ólO TctE ina - piÀí
Td: (86) 99495518 - Eunil: rlrrlrifftcal@v2hoo.com.br

hror:/&rwraimundolcal.cm.br/
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Pento tlédíec da ltrabolho

Deve-se, nestes casos, projetar gabaribs, dispositivos auxiliares.

8 - Peso, Pressão, Força Exercida
E claro que qualquer esforço do organismo humano se transforma em gasto energético.
O músculo fatigado retarda o movimento, tira-lhe apecisão e muda a trajetória, tomando-

a siauosa e trêmula.
O fator peso pode ser agravado pelos efeitos de alavrnca, onde as áreas de alcance podem

aumentar as distâncias percorridas e a fadigrroRorc($nente maior.

9 - O Ambiente Fisico t

O ambiente fisico deverá ser o mail confortrível possível, ou seja, dentro dos padrões
exigidos pelo organismo humano. Proporçío de oxigorio do ar, ruído, temperatun, grau de
iluminamento, umidade, são fatores de oblcrvação num posto de trabalho, sem o que podeú
desencadear processos de estresse e consumo energético exacerbado,

Erpccielia cu lícdicina r cC c ks&b Médice! - AI{BLPM-^MB
Médico ito Thüqlho con &rlo <b Eryccjeür pah AN^MVAMB

Médico do Thüelho / Pcrtuo f,Íálho - frIrÁ 606 - PI / RQE 1067 E
lllôt PI

a

l0 - O Ambiente não rFísico
O clima de trabalho tamkm exerce influências no estado psicológico - fisico das pessoas.

O estresse acentuado e persistente provoca disúrbios orgânicos alérn dos gaslos energáicos
exagerados. desperdiçados, pois não são aplfuados no trabalho.

O ambiente de trabalho onde há ordem, método estab€lecido, programa de produgão
eslável, tratamento rospeitoso e digno para as pessoas, tenderá a eliminar as tensões emocionais
pemiciosq,s.rl

11 - Fatores que contribueJ para produçâo das lombetgias.
Dentr( os muitos fatores que contritnlem para sofiimento vertebral e para o surgimento

de lombalgia. os mais comuns são:
t

insuficiência mr4cular: o sedentarismo leva a uma musculatura flácida, incapaz de
cumprir eficazrnente seu papel na estabilização da coluna; a posição sentada durante grande
parte do dia leva a sofrimento dos discos inÍervertebrais, compondo um quadro de alto risco de
lombalgia; 

i

Trauma e microtraum*: traumas maiores (contusõel; que causam lesão dircta, ou
microtrauma cumulativos (mau uso crônico da coluna), são causas importantes de lesão
das estruturas cujo sollimento expresa-se como lombalgia;

?osição ostostática: Apesar das adaptações já alcançadas pela coluna yapbral. ela
parece não ter alcançado sua mais perfeilq evolução e a posição em pe por tempô frolongado
pode ser lesiva para ela. I

I

t

)
hlrtr'ôd-nE Dú,o Aú.ro, Uor-Hdb.G6i&r.5loTs!ibe.Pirí

Td: (t6) 99{095518. Fanil: rn:rtinrlcelCrrbm.oom,br
htú!:rbwçIiúrtrdolc.l.€m.b./
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7 - Limitações dos Movimentos
Todas as articulações que permitem movimentos do nosso corpo têm limitações de

alcance, extensão, flexão, giro, delimitados através de ângulos e raios.
Ao tentar ultrapassar esses limites estaÍsmos forçando as articulações e, sobretudo,

comprimindo os músculos contra essas estruturas.

I

II
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l2 - Condições antiergonômicas pera dorsolombolgias
. Levantamento de cargas excessivamente pesadas;
. Levantamento de cargas que, embora não sejam muito pesadas, são manuseadas

em condições biomecanicamente desfavoníveis:
. carga distante do corpol
. movimento de torção/inclinação do tronco;
. desarmonia do ritmo lombopélvico;
. utilização de apenas um membro superior.

' Manutenção de posturas estáticas por t.mpo prolongado, ainda que nas melhores
condições ergonômicas (exemplo: trabalho sentado);

. Vibração de todo o corpo (por exeÍ{rlo, no trabalho com tratoÍ€s)

13 - A prevenção de lombalgias

-A chavê para irevenção de iorsolorúa,lgias e d<ir p.ê..o. degenerativos de coluna
vertebral é reduzir o momento de força arar aplicado soüre ela, dimiãuindo o montante de
microtraumas cumurativos. Também de'importância fundamentar é permitir ;;bilid"à"
adequada para que a nutrição por difusão doi discos irtervertebrais possa rontooer. Além
disso, é importante reduzir movimentos {ue exijam adaptações forçadas dos músculos o
ligam.entos, o qulpode causar lesões agudàs, assim 

"oro'o. 
iuto.., á. *"o p"o ígr"iu-a.

14 - Ergonomia no uso do computador

,. 
. .A_ 

fiC_ura abaixo apresenta uma série de recomÇdações fundamentais a estê tipo de
atividade. Confira na listagem abaixo, a imporuância de [ada uma detas.

l4.l - Conforto Visual
Para garantir o conforto visual, mantenha seu monitor entÍe 45 e 70 cm de distancia e

regule sua altura no miiximo, até sua linha de visão (Veja fig. Acima). Isto pode ser fei o 
"oure.!g um sungrte de monitor, ou pela utilização de m"r"ràirâíi"ur. Sámp." qre possiuetp.ocu.e

#;r.:::*a'a 
vista, olhando para objetos (quadros, ptanras, aquáÍosl; ot*rÀ 

" 
iir, à" O

14.2 - Punho Neutro I
Assim coma a altura do monitor, 

" 
d!.*"ludo também deve poder ser regulável. ,a;uste- 

|
a até que fique no nível da altura dos seuràotoveros. Durante a digitação e iãp"rtar,t" iir. "punho fique neúro (reto) com na figura acimalMantenha o tecladlo rárpr" * fsçaoãi,baixa e digite com os braços suspen?s ou use aioio de puúo.

f43 - P& bem apoiados!
E importante que as pessoas possarfFabalhar com os pés no chão. As cadeiras devem,

p9ft?rto: possuir regulagens compatíveis;om as da populaçao em questão. para o Brasil, o
ideal seria cadeiras com regulagem de altura a partir áe 36 cm. euanào a cadein niio oermitir
que a pessoa apoie os pés no chão, a solução é adotar um apoio para os pes, qle serve para
relaxar a musculatura e para melhorar a circuragão sanguínea nos membros inferiorcs.
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14.4 - Descanso para as costas!
Na grande maioria das atividades, as cadeiras devem possuir espaldar (encosto) de

tamanho médio. uma maior superfície de apoio gurant" umu melhor distribuiçao do peso
corporal, e um melhor relaxamento da musculatura. E recomendável ainda, que as cadáiras
tenham braços de altura regulável e o revestimento deve ser macio e com a foráção em tecido
rugoso.

O que é higienizaçáo das mãos ?
E a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das
inlecções relacionadas à assistência à saúde. Recenierne.nte. o termo .'lavageá 

das 
-mios. 

foi
substituído por "higienizaçâo das mãos" êvido à maior abrangência destã procedimento. o
termo engloba a higienizaçào simpres. a higienização {ntissépt'íca, a rricaao -üJú;; "antissepsia ciúrgica das mãos, que serão atrcrdadas mais adiante.

Por que fazer?
As mãos constituem a principar via de transmissão de microrganismos durante a assistência
p[estada aos pacientes, pois a pele é um possível reservatório de diversos microrganismos. ;"
fr{.1 t1 transferir de uma superficie para outra, por meio de contaro ai."to fdf. 

"orn 
p.6,

ou rndireto, através do contato com objetos e superficies contaminados.
A pele das mãos alberga. principalmente, duç populações de microrganilmos: os perteÍrcentes
à microbiota rrsidente e à microbiota transitórià. A microbiota reiidente é 

"Á;úíd" 
-;;.

microrganismos de baixa virurência, como estafilococos, corinebactéria. 
" -i.ro"o"or, poí.o

associados às infecções veiculadas pelas mãos. E mais dificil de ser removida pela higienização
das màos com água e sabão. uma rez que coloniza as camadas mais intemas ft pelel
A microbiota rrarrsitória coloniza a camada maislsuperficial da pele. o que pen{rià sua remoção
mecânica pela higienização das mãos com água e sabão, sendo eliminàda com mais facilidade
quando se utiliza uma solução antisséptica. E representada, tipicamente, petas uactaas êiaÃ_
negativas. como enterobactérias .(Ex: Escherihio colr), bactérias nãó fermentadoras 1Éx:Pseud.omonas aerttginosa). além de Í'ungos e vírus.
os patógenos hospitalares mais rerevantes são: staphylococcus aureus, stophylococcus
epidermidis, 

.Enterococc,s spp., pseudomonas aeruginõsa. Ktebsiella spp., nnt"roíacte, spj.
e lcveduras do gênero Candida. As infecções relacionadas à assistên"ia Á saúde geralmente Jà
causadas por diversos microrganismos resistentes aos antimicrobianos, tais comãs aureus e s.
epidermidis. resistentes a oxacilina/metic iltna; Enterococcr,ls spp.. resistentes a vancomicina;
Enterobacteriacede. resistentes a cefalosporinas de 3'geração e pseudomonas aeruginosa,
resistentes a carbapenêmicos.s taxas de infecções e resistênciá microbiana aos antimic.à'biuno,
são maiores em Unidades de Terapia Intensiva (uI), devido a vários fatores: maiorvolume de
trabalho, presença de pacientes gÍaves, tempo de intemação prolongado, maior quantidade áe
procedimentos invasivos e maior uso de antimicrobianos.

nIe Ura-" O{f" n-o", ll0, - Hdio - (:En Aaojt StO T.,t iDa - E d
Td: (86) g)499.ttr8 - Ea:il: roznindcat@yrào.mm_br

hüp6:/,rx,t rv.raimhdot.âl.csr.hr/
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Para que higienizar as mãos?
A higienização das mãos apresenta as seguintes finalidades:
. Remoção de sujidade, suor, oleosidade. pelos, células descamativas e da microbiota da pele.

interrompendo a transmissâo de infecções veiculadas ao contato.. Prevenção e redução das inÍêcções causadas pelas transmissões cruzadas.

Quem deve higienizar as mãos?
Devem higienizar as mãos todos. os profissionais que trabarham em serviços de saúde, que
mantém contato direto ou indireto com os pacientes, que aluam na manipulaçâo'de
medicamentos, alimentos e material estéril ou contaminado.

Coro fazer? Quando fazer?
As mãos dos_ profissionais que atuam em serviços de saride podem ser higienizadas ur izando-
se: ágl'a e sabão. preparação alcoólica e antisséptico.
A utilização de um determinado produto depenàe das iridicações descritas abaixo:

Uso de água e sabão
lndicação

' Quando.as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos
corporals.

. ,4ío iniciar o tumo de trabalho.

. Apos ir ao banheiro.

. Antes e depois das refeições.

. Antes de pÍeparo de alimentos.

. Antes de preparo e manipulação de medicamentos.
o Nas situações descritas a seguir para preparação alcoólica.

Uso de prepareção alc«ílica
Indicação I

I

Higienizar as_mãos com preparação alcoórica quando estas não estiverem visivelmente sujas,
em todas as situações descritas a seguir:

Ante! de contato com o pacient 
" I

objetivo: proteção do paciente. evitando a transmissão de microrganismos oriundos das mãos
do profissional de saúde.
Exemplos: exames fisicos (determinação do pulso. da pressão aÍerial, da temperatura corporal);
contato ffsico direto (aplicação de massagem, realização de higiene corporal); 

" 
g"rioré

conesia e conforto.

Após contato com o paciente
objetivo: proteção do profissional e.das superficies e objetos imediatamente proximos ao
paciente. evitando â transmissão de microrganismos do próprio pacienrc.
Antes de realizar procedimentos assistenciais e manipríar dispositivos invasivm

Ihrr nn'dírÊ D&ilo ltüqo, tloe. Hqro. CEE 6l05r-ilo T!'!iD. _ Brí
Td: (86) 99a9&&t2t. lt--n: rm:rrinllcal0yeho.com-br

har:/lerw-nimrmdolcd.m.hr/
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objetivo: proteção do paciente. evitando a transmissão de microrganismos oriundos das mãos
do profissional de saúde.
Exemplos: contato com membranas mucosas (administração de medicamentos pelas vias
oftálmica e nasal): com pele não intacta (realização de curativos. aplicação de injeçõis); e com
dispositivos invasivos (cateteres intravasculares e uriúrios, tubo endotraqueal).

Antes de calçar luvss pars inserção de dispositivos iDvrsivos que não requeinm preparo
cirúrgico
objetivo: proteção do paciente, evitando a transmissão de microrganismos oriundos das mãos
do profissional de saúde.
Exemplo: inserção de cat€teres vasculares periféricos.

Após risco de exposiçâo a fluidos corporais
objetivo: proteção do proÍissional_ e das superricies e objetos imediatamente próximos ao
paciente, evitando a transmissão de microrganismos do paciente a oukos prohssionais ou
pacientes.

Ao mudar de um sítio corporar contemi.ado para outro, rimpo, durartc o qialdo ropaciente f
objetivo: proteção do paciente. evitando a transmissão de microrganismos de uma determinada
área para outras áreas de seu corpo. I
Exemplo: troca de fraldas e subsequente manipulação de cateter intravascular.
Ressalta-se que esta situação não deve ocolrer com frequência na rotina profissional.
Devem-se planejar os cuidados ao paciente iniciando a assistência na sàquência: sítio menos
contaminado para o mais contaminado.

Após contato com objetos inanimados e superfilies imedietamente próÍE.s re lncienteobjetivo: proteção do profissional e das superfÍcies e objetos imedàtamente p.óiiro, uo
paciente, evitando a transmissão de microrganismos do paciente a outros proâssionais ou
pacientes.
Eremplos.: manipul{âo de re?iradores, monitores cardíacos, troca de roupas de cama. ajuste
da velocidade de infusão de solução endovenosa.

Antes e após remoção de luvas I
objetivo: proteção do profissional e das superficies e objetos imediatamente próximos ao
paciente. evitando a transmissão de microrganismos do paciente a outros prohssionais ou

contaminação das mãos dos profissionais de saúde eY4uaam a reduri, a
enos. Entretanto, elas podem ter microfuros ougerder sua integridade sem
rceba. possibilitando a contaminação das màosl

Uso de antissépticos
Estes produtos associam detergentes com antissépticos e se destinam à higienização antisséptica
das mãos e degermaçào da pele.

P ento llédico do T rab olho
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Indicação:

Higienizaçâo antisséptica das mãos
. Nos casos de precauçào de contato recomendados

microrganismos multirresistentes.
. Nos casos de surtos.

para pacientes portadores de

RAIhIUNDO LEAL &pocielüa co Mcdkina I.-l c Pcríciar Médi:a - ÁMBLPM-ÁMB
Médico do Thbalho com tftrlo de Erpccialiru Fh ÂNÂIltrVAMB

Médico do Tlebelho / Pcrito ItÁúlbo - CRM: 606 _ pI / ReE i067 E
8465 PI

Degermaçâo da pele

' No pré-operatório, antes de qualquer procedimento cirurgico (indicado para toda equipecirurgica).

' Antes da realização de procedimentos invasivos. Exempros: inserção de cateterintravascular central. punções. drenagens de cavidades. instalação de diálise. pd;;;;;
suturas. endoscopias e outros.

I N SIJIVIO N ECESS./IRIO

Ácun

L:Íf^:1|1d:,:l-T.T.iç*d" saúde deve ser livre de contaminanres químicos e biotógicos,oDeoecenoo aos drspositivos da portaria n.5lg/GM, de 25 de março de 2ô0+, que estabelJce osprocedimentos relativos ao controle e à vigilância da qualidade déste insumá.'os ;;;;;,devem ser limpos e desinfetados, com ,"^r-i,"ção de controie microuiologico semesú. 
-

SABÔES
Nos serviços de saúde, recomenda-se o uso de sabão líquido, tipo refil, devido ao menor riscode contaminação do produto. Esre insumo está çguta.entaaá fira resoruçao ANVS ;. ;il, ;.23 de setembro de 1999. l-
l::,":*::tt:.:i1â: ,* 

"c.idrivet 
ao.usf,..possua fragrância teve e não resseque a pele.Â aorçao oe emottentes à sua Í-ormulação pode evity êssecamentos e dermatites.

1 "9rpr1 
do sabão padronizado pera initituição t"u. ,.. realizada ,"gundo o, parâmetrostecnicos defrnidos para o produto e com a aproração da comissão o" r^:r-a"i" 

" 
f*aãrti.,(CFT) e da Comissão de Controle de Infecçdo Hospitalar

(cclH). Para confirmar a lesalidade do próduto, pàde-se solicitar ao vendedor a comprovação
de registro na Anvisa,/MS.

AGENTES AIITISSÉPTICOS
São substârrcias aplicadas à pele para rerlrrir o número dc agentes da microbiota transitória eresidente.. Entre os principais antiisépticos utirizados para a figiegização au, .aor. a"ra"Ã-se: Alcoois, Clorexidina, Compostos tle iodu, Iodóforàs e fri"iosL.-'--
PAPEL-TOALHA I

o p-apel-toalha deve ser suave. possuir boa propriedade de secagem, ser esteticaÍnente aceirávele nào liberar partícuras. Na urirização do pàpét+oarha, dev"-sã da. preferência 
";r;õ;;;;bloco, que possibilitam o uso individual, fotúa a folha.'

hre F.rurdeart Dnilo Rmqo, rrtE - Hoftô - CE ô(§i.flo T.tt.iDr - ErúTd: (86) 99{09.rir8 - Ih.il,,-"rrtU"AO,"t-.-,D.t --
ruoarçm.r-rtmrmaaa.c<raÉr 

-

I

tI

I

Y

68

I



pnooorso.:illlQ.L
Fúp.: )ttll, I'T*+.

futnmto 1l",nb .&al ?rcaúrrt
b tl

Oa,

Fanto $íddiro do Irabolào

treurPAM[,NTos xncnssÁnros

LAVATORIOS
Sempre que houver paciente (acamado ou não), examinado. manipulado, tocado, medicado ou
tratado, é obrigatória a provisão de recursos para a higienização das mãos (por meio de
lavatórios ou pias) para uso da equipe de assistência. Nos locais de manuseio de insumos.
amostras, medicamentos, alimentos, tambem é obrigatória a instalação de lavatórios / pias. Os
lavatórios ou pias devem possuir tomeiras ou comandos que dispensem o contato das mãos
quando do lechamento da água. Deve àinda eiistir provisão de sabão líquido, além de recursos
para secagem das mãos. No lavabo ciúrgico, o acionamento e o lechamento devem ocorrer
com cotovelo, pé,joelho ou célula fotoelétrica. Para os ambientes que executem procedimentos
invasivos, cuidados a pacientes críticos ou que a equipe de assistência tenha contato direto com
feridas. deve existir, além do sabão já citrdo. provisãü de antisséptico junto às tomeiras de
higienização das màos.
Todos esses lavatórios devem ter lácil acesso e atender à proporção abaixo definida:
. Qualto ou enfermaria: I (um) lavatório extemo pode servir a, no máximo, 4
. (quatro) quartos ou 2 (duas) enfermarias.
. UTI: deve existir um lavatório a cada 5 (cinco) leitos de não isolamento.
. Berçário: 1 (um) lavatório a cada 4 (quatro) berços.
. Ambientes destinados à replizaçâo de procedimentos de reabilitação e coleta laboratorial: I

(um) Iavatório a cada 6 (seis) boxes.
. Unidade destinada ao processamento de roupas: I (um) lavatório na área
. "suja" (banheiro) e I (um) lavatório na área "limpa".

DISPENSADORES DE SABÃb E ANTISSEPTICOS
Pam evitar a contaminação do sabão líquido e do produto antisséptico, Gm-se as seguintes
recomendações:
. Os dispensadores devem possuir dispositivos que facilitem seu esvaziamento e

preenchimento.
. No caso dos recipientes de sabão líquido e antisséptico ou almotolias não serem

descartáveis, deve-se proceder à limpeza destes com água e sabão (não utilizar o sabão
restante no recipiente) e secagem, seguida de desinfecção com álcool etílico a 70%o. no
mínimo uma vez por semâna ou a critério da CCIH.

. Não se deve completar o conteúdo do recipiente antes do término do produto, devido ao
risco de contaminação.

. Para os produtos não utilizados em recipientes descartáveis, devem-se manter os registrç
dos responsáveis pela execução das atividades e a data de manipulação, envase e de validadE
da solução fracionada.

. A validade do sabão. quando mantida na embalagem original, é deÍinida pelo fabricante e
deve constar no rótulo.

. A validadeldo produto fora da embalagem do fabricante ou fracionado deve ser validada
para ser estabelecida, ou seja, pode ser menor que aquela definida pelo fabricante, pois o

RueE tudrt Derilo RoE Ío, ldol - Ildro - CEP 6{05r.510 T.Ít iDa - Ptrlí
T€r: (86) 99$95528 - hail: Esadâdçdqab.@Ebr

har6:/tui râimundolezl.coE,h./
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produto já foi manipulado; essa validade pode ser monitorada, por exemplo, pelo uso de
testes que apurem o pH, a concentração da solução e a presença de rnatéria orgânica.

. Deve-se optar por dispensadores de fácil limpeza e que evitem o contato direto das mãos.
Escolher. preferencialmente. os do tipo refil. Neste caso. a limpeza intema pode ser feita no
momento da troça do refil.

PORTA-PAPEL-TOALHA
O porta-papel-toalha deve ser flabricado, preferencialmente, com material que não favoreça a
oxidação, sendo também de f;ícil limpeza. A instalação deve ser de tal forma que ele não receba
respingos de água e sabão.
E necessário o estabelecimento de rotinas de limpeza e de reposição do papel.
SECADOR ELÉTRICO
No processo de higienização das mãos. não é indicado o uso de secadores elétricos. uma vez
que raramente o tempo necessário para a secâgem é obedecido, além de haver dificuldade no
seu acionamento. Eles podem, ainda, carrear microrganismos.
o acionamento manual de ceÍos modelos de aparelho tamMm pode permitir a recontaminação
das mãos.

LIXEIRA PARA DE§CARTE DO PAPE,L-TOALIIA
Junto aos lavatórios e às pias, deve sempre existir recipiente para o acondicionamento do
material 

;rtilizado- 
na. secagem das mãos. Este recipiente deve ser de fácil limpeza, não sendo

necessâna a existênc ia de tampa. No caso de se optar por mantê-lo tampado, o recipiente devená
ter tampa articulada com acionamento de abertura sem utilização das mãos.

TÉCNICAS
As técnicas de higienização das mãos p;lem variar, dependendo do objetivo ao qual se
destinam. Podem ser divididas em:
. Higienização simples das mãos.
. Higienização antisséptica das mãos.
. Fricção de antisséptico nas màos.
. Antissepsia ciúrgica ou preparo pré-operatório das mãos.
A eficácia da higienização das mãos depende da duração e da técnica emprega$'

Rua Fâlã2nt! Iluilo RoE ro, tao,l - H6ro - CEE 6{05r^tr0 Tar.iDÂ - piàí
Td; (86) 9949+5i98 - Fanil: rmâriipd.d@Ízhoo,€op-br
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Em dezembro de 2019, o Novo coronavirus (sARS cov-2) foi reconhecido como agente

etiológico de um grave quadro de pneumonia, na cidade de wuhan, na china. o sARS cov-2
tem alta infectividade e provoca uma síndrome respiratória aguda que varia de casos leves (g0%

dos casos) a $?ves que cursam com evolução letal principalmente nos pacientes idosos e com

comorbidades. o presente protocolo, visa resguardar a integridade psicofisiológico de todos os

empregados e clientes. .

o QLIE É COVIDilg.' i ,,, -,

A COVID- 19 é uma doença causada pelo coronavírug denominado SARS-CoV_2, que

apresenta um espectro clínico variando de infecções arsintolnáricas a quadros graves. De acordo

com a organizagão Mundial de saúde, a maioria (cerca de E0%) dos pacientes com covlD- I 9

podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos (:oucos sintomas), e aproximadamente 2070

dos casos dçctados requer atendimento hospitalar por apreseÍlarem dificuldade respiratória,

dos quais aproxirgadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório. It

QUAIS sÀo

os sintomas da covlD- 19 podem variar de um resfriado, a uma síndrome Gripal-sG (pesença
{

de um quadro respiratório agudo, caracterizado por, pelo menos dois dos seguintes sintomas:

sensação febril ou febre associada a dor de gargantâ, dor de cabeça, tosse, coriza) até uma

pneumonia severa. Sendo os sintomas mais comuns:

o Tosse I
o Febre I '

o Coriza

o Dor de garganta

t
hlr Ea.r--t Deilo Rmô, 14{» . Hdb - CfB a40á96toTÉtiE - piní

TA €6) 99199ó518 - EErn: Im:nisd.del/.ào.com.br
h!ü:iiri7Í:imudol..l.cú.bd
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r Dificuldade para respirar

o Perda de olfato (anosmia)

o Alteração do paladar (ageusia)

o Disturbios gastrintestinais (náuseaVvômitoVdiarreia)

. Cansaço (astenia)

o Diminuição do apetite (hiporcxia)

. Dispnéia ( falta de ar)

coMoÉrneNsulrmo

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato póximo por meio de:

r Toque do apeÍo de mão contaminadas;

. Gotículas de saliva;

. Espirro;

o Tosse; í

. Câtarro;

r objeto's ou superficies contaminadas, como cchlares, mesas, talheÍ€s, maçanetas,
I brinquedos, teclados de computadoÍ etc.

I
s recomendações dé prevenção à COVID-19 são as seguintes:

Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então

higienize com álcool em gel70%. Essa frequência deve ser ampliada quando estiver em
algum ambiente público (ambientes de trabalho, prédios e instalações comerciais, etc),
quando utilizar estrutura de transporte público ou tocar superficies e objetos de uso

conpartilhado.

Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com renço ou com a parte intema do cotovelo.

t't
a

Rua Frtudantc Dailo Roncro, UO, - Horto - (ER 6l0ir-fl0 T.rGiD - ptrí
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. Não tocar olhos, nariz, boca ou a máscara de proteção Íiícil com as mãos não

higienizadas.

o se tocar olhos, nariz, boca ou a máscara, higienize sempr€ as mãos comojá indicado.

o Mantenha disuância mínima de I (um) metro entse pessoas em lugares públicos e de

convívio social. Evite abraços, beijos e ap€rtos de mãos. Adote um comportamento

amigável sem contato fisico, mas sernprc com un sorriso no rosto.

' Higienize com frequência o celular, brinquedos das crianças e outro objetos que são

utilizados com frequência.

. Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos e copos.

o Manteúa os ambientes limpos e bem ventilados.

r se estiver doente, evite contato púximo com outras pessoas, princifalmente idosos e
doentes crônicos, busque orientagão pelos canais on-line disponibilizados pclo sIJS ou

atendimento nos serviços de saúde e siga as recomendações do profissional de saúde.

o Durma bem e teúa uma alimentação saüJável.

o Recomenda-se a utilização de máscaras em todos os ambientes. As mríscaras de tecido
(caseiras/artesanais), não são Equipamentos de proteção Individual @pI), mas podem

funcionar como uma barreira fisica, em especiar contra a saída de gotícuras

potencialmente contaminadas.

O uso correto do EPI previne a exposição ao risco. U I t
são exemplos de EPIs: luvas de procedimentos, gorros, máscaras, avental descartável, óculos

de proteção. I t
Em relaçãô aos EPIs deve-se prezar pfa manutenfo, higienização a cada uso ou descarte, uso

correto desses, conforme treinamento dado pela empresa.

os EPI relacionados por função devem seguir o ppRA - programa de prevengão de Riscos

Ambientais.

Rue F^rodaatr D:nilo Rmcro, l{f - Iloro - CEE 6a05r.5ro Tcttlitre- pteú
Td (86) 9949Có5rE - fanit: razninrtcd@vaào.mm.hr
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O diagnóstico do Covid-I9 é confirmado por teste laboratorial. O diagnóstico laboratorial é

realizado por meio de transcriptase - reversa Polymeras€ Chain Reaction @T-pCR), em tempo

real e sequenciamento parcial ou total do genoma viral ou por meio de um teste Épido que

detectâ anticorpos em uma pequena amostra de sangue que produz resultado em cerca de l5
mrnutos.

\r I

Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes

sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, .

coriza, disúrbios olfativos ou distúrbiosfivos.

I
Observações:

Y
. Na suspeita de COVID-I9, a febre pode estar ausente e sintomas gastrointestinais

(diarreia) podem estar pres€ntes. tt
DEFIMÇÃO 2: SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG):

Indivíduo com SG que apres€nte: dispneia/desconforto respiratório ou pressão persistente no

tórax oU saturagão de 02 menor que 95olo em ar ambiente oU coloração azulada dos lábios ou

rosto.

I
CASOS CONFIRMADOS DE COYID.I9

Í
. CRITERIOLABORATORIAL

Rua Eerdzne Düilo Rm.Ío, l,Oll - Horto - CE ôO5aólO Tqr.ina - Pirí
Td: (86) 99(9$6518 - EDin: rcerringl€rl@raà6.com.hú
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Caso de SG ou SRAG com teste de:

BIOLOGIA MOLECULAR: resultado DETECTÁWL para SARS-CoV-2

realizado pelo método RT-PCR em tempo real.

IMUNOLOGICO: resultado REAGENTE para IgM, IgA e/ou IgG* realizado

pelos seguintes métodos:

. Ensaio imunoenzimático (Enzyc-Linkzd Immunosorbent Assay -

ELISA);

. Imunocromatografia (tqste nípido) pam detecção de anticorpos;

. Imunoensaio por Eletroquimioluminescência (ECLIA),
\i

&pocirlio cm IlÁcdhina r.,rl c llcríci.! líédi:ú - ÂMBLPM-AMB
Médi:o do Thbatbo com 1'L. dc rrIE i,hpGhÂNÁMT/ÀMB
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o

o

Observação: *Considey o resultado IgG reagente como critério laboratorial conÍimatório
I

somente em indivíduos sem diagn&ico laboratorial anterior para CúVID-I9.

CASO DE SG DESCARTADO PARA COVID.Ig

t
Caso de SG para o qual hduve identificação de outro agente etiológico confirmada por nÉtodo

laboratorial específico, excluindo-se a possibilidade de urna

causa não infecciosa, atestada pelo médico responúvel,

-infecção, OU confirmação porco

I

Observações: 
t

. Ressalta-se que um exame negativo para COVID-I9 isoladamente não é suficiente para

descartar um caso para COMD-I9.

. O registro de casos descartados de SG para COVID-19 deve ser fqiro no e-SUS notifica.
,

I
I

Rue Fd',l,ntc Dúilo RF.ro. UOI - Hdro - GE 6,í\*tl0 TqE iDe - Pi:rí
Td: 06) 99{lg-55i8 - rezl: mttinCcd@rebo.com.br

tto*;/Árr*.raimundolcâl.com.br/

I

I
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o PESQUISA DE ANTÍGENO: resultado REACENTE para SARS-CoV-2 pelo

método de Imunocromatogra.fia para detecção de antígeno.

I

(



Folha

I

P erito lúádico do Í rabalh o

NOTIFICAÇÃO E

lndivíduos assintomáticos com confirmação laboratorial por biologia molecular ou

imunológico de infecção recente por COVID- l 9.

Quem deve notificar?

tl
Profissionais e instituições de saúde do setor público ou pivado, em tod o tcrritódpüci@|,
segundo legislação nacional vigente.

I
Quando notificar, ,l I I
Devem ser notificados &ntro do prazo de 24 horas a partir da suspeita inicial do caso ou óbito

Onde notificar?

unidades públicas e privadas (unidades de atenção primária, consultorios, clínicas,

centros de atendimento, pronto atendimento, Serviços Especializados à| rngenharia ae

segurança e emlúedicina do Trabalho - sESMT): casos de sG deveú ser notificados
por meio do sistema e-SUS NotiÍica httns://notifica.saude.gov. br/loein

unidades de Vigilância Sentinela de síndrome Gripal: casos de sG devern seguir os

fluxos já estabelecidos para a vigilância da inÍluenza e outÍos vírus respiratórios,

devendo ser notificados no sistema de Informação da vigilância Epidemiológica da

RAll,llUNN LEAL

Gripe (SIVEP-Gripe)

Especialira eo ItÁedicine r ft e Pcrícieo Médicaa - AMBLPM-ÂMB
Médico do Trahqlbo com t6rlo ik Erpccialia pch 

^NÀMI/ÂMBMédbo do Tnbelho / Pcriro ItÁálico - CRfÁ @6 - pI / ReE f 06.7 E
3,Í65 Pr

h s://sive .saude. ov /sive

Todos os hospitais públicos ou privados: casos de SRAG hospitalizados devem ser

notificados no Sistema de Inlormação da vigitância Epidemiológica da Gripe (slVEp-
https ://siveosri saude.gov.br/siv ep oe/ I

Rue Ertrdentr Darilo Rmgo, UO2 - Horto - (f,R 6alts 6tO TcttliDr - Erí
Td: (EO 99499-t5A - Lg]: Ím:nipltcdtDsrbm.mm.br

blr!.rh,çs inup&t.:t@à./

Gripe)

lt I

U
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t Píocêaro: ,1 lJ\) ) l
Füv: ittl?
RuMca: i-.,r, t

RN|ÁUND? LEAL

I rl
,

P ento l4édíco do T rabolh o

oRIENTAÇÕES PARA CASoS C0NFIRMÂD0S DE CovID : 19 NA EMP.RESA

Depois que um colaborador é confirmado por testes oficiais, o mesmo deverá permanecer

em isolamento domiciliar, utilizando máscara e medidas de etiqueta rcspiratória" ou em

internação hospitalar em isolamento, se necesúrio.

O colaborador não deve retomar ao trabalho ou sair do isolamento domiciliar aé 14 dias

após o diagnóstico e liberação do serviço de saúde que estiver acompaúando o paciente.

As autoridades oficiais de saúde precisam ser informadas para determinar o protocolo a

seguir em relação aos colaboradores com susp€ita de contaminação do COVID-I9.

A comunicação às autoridades é feita pelo serviço de saúde que emitiu o diagnóstico

conclusivo do COVID- l 9, no entanto, é impoÍaE ,qu€ oEesloÍ êo{p çNq c*l[Iüf,::
com o colaborador e certifique-se da informagão, rcp;ssando à Unidade de Gestão de

Pessoas de imediato.

Devenl ser realizada uma higienização cuidadosa na área ocupada por esse colaborador,

seguindo as instruções das autoridades de saúde, utilizando desinfetante fara s.rperficies

a base de água saritríria na proporção de 09 paÍes de rigua para 01 parte de água sanitrária.

Indica-se que a equipe de saúde da empresa ou a pópria Unidade de Gestão de.Pessoas

avalie t&os os colaboradores que trabalham em contato direto com quem rccebeu a

conf,rmação do Covid-I9, analisando a paúir do fluxo aprÇntado antÊrio,nnente e

encaminhando conforme o direcionamento resultante- Diante {t necessidade de cada

colaborador, se necessário atendimento médico para diagnóstico ou qualquer tipo de

tratamento, o profissional deverá ser encaminhado ao serviço de saúde da empresa,

quando disponível ou ao SisÉma Único de Saride.

Caso o colaborador pertença à equipe que permanece em tÍabalho pres€ncial: Qientar os

integmntes desta equipe para aferirem a temp€ratura corporal diarianr&nc -t"s L "".r*,
a içtalaçãol L
Observar atentamente o surgimento dos sintomaeltspiratórf,s neste grupo, em especial;

Estabelecer quarentena para todos os funcioruírios que apresentem si{tomas respiraórios

ou querrioram com alguém que aprescnta sintomas rcspiratórios, ainda que não esteja sob

investigação para o COVID-I9;

Garantir todas as medidas de higienc c limpeza orhntadas antêriormenb

&pcchüiu on ItÁcdicin I -8'l c I'.dciú lÍé.lb - AIIIBLPM-AMB
Médico d,o Thüclho cm thrlo dc E4ocirüo plh ÂNÂMI/^MB

Médio do Thbrlbo / Fcrüo fíâico - CmÁ 606 - PI / RQE f 067 E
8465 PI

a

a

a

a

I

a

a

Rua EôüdlDoilo Rm.r§, li[ - Húto - Cfe 6a0ltLtl0 T.triB - fbrí
Td: (E6) 9949&ó5lt - M: rpârtip,lGdeqàm.cour-br

btor:/ÂrrwrrimundoLal.cm-br/ I
I
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ser submetido(a), bern como as pessoas que re

domésticos que exercem atividades no

Processo:'rt.' rtt ' I
Folha: .ú1O
Rubrlce: P

G,
1110.

F :eE.EilÇEhí

futAo?lxb.U*antnt
Frpeciüo co lÁcdkina r pl ç pçqtàú Máti* - AàIBLPMáMB

Médho do Trabelbo com &;lo rb Eryccieüa pch ÂNAMVÁMB
Médico do Ttebclho / PcÍiro líálico - CRfú @6 - pI / ReX 106Z E

8465 PI

sidern no mçsrno endereço ou dos, ürbgtldones

âmbito residencial, com dBta de início

II

Períto líádico do kabalho

ANEXOS

Anexo I - Termo de Declaração de pessoas que residem no mesmo endereço

TERMO DE DECLAIL{ÇÃO

Eu, RG n" CPF no

residente e domiciliado na

CEP,

na cidade de

Bairro

Estado_, declam que fui devidamente informado(a)

pelo médico(a) Dr.(a) sobre r lccessidade de isolamçnto 
lrg;i Src

, previsão de término ,local de cumprimento da medida

Nome das pessoas que residem no mesmo endereço que deverão cumprir rtfedida de isolamento

domiciliar:

1.

2.

Assinatura da pessoa sintomática:

I
T

tt
RurEoúeatc l}nilo Rmcro,l{r, - Hdb - CE 6,l(IrLtt0 T.!!dtrr- E í

ú Td, Ítô gttgo.l5lt - F-"ir, rp+iitrd..loerh@.m-bÍ
- - lmiv'hrvrrninuaJolal-cm"b/

,
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RueFrurdzatc Duilo Rmúo, 1409 - Eorto - @l 61oi!t ilo Tcrc.iDr_ piíí
I Td: €ó 994993511 - Email: r6eíipd€:t@vàboo..om.br. . tur*, nvrr:imundolal.cm,úrl

Fjpcci[rb ro lúcdicin r.g"l c BGúi! lláür - 
^rÍRI 

-p\{-Â rvín
Médico do Tnüelho com úío rb ErpocíbFLÂlüfff,VÂf[B

Médico do Thbelho / Pc(io fúAho - CBfú 606 - pI / RCIE 1067 E
8465 PI
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[tÁJ r_ à. fupryto?Ç* H ?ta,tt t
LLFIL Erpcifio co l,&dicinr Lcrrl c ftúb rírei- - AIIÍBI-PM.À\{B

Perilo l4ldico do lrobalho

FIddri

Rüe E'ó-i.nE Dúilo Itm.rú, UO, - Horto - CEIr 6a05lt 5l0 T.ft.ira - Piâú
Td: (8O 9949e65r8 - h:il: rottindcsloe2hoo.com.br

iít./lqlrwnimupdôlc.l.cm-b./

Médico do Tiebdbo con erb dc Erpcchüo DGb ÂNAMT/ÂilB
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Folha
Rubrica:

IhprobitLae Adminis

Gertidão Negativa

certifico que nesta dara Qol10l2o22 às 17:49) NÃo coNsrA no cadastro

Nacional de condenaçôes cíveis por Ato de lmprobidade Administrativa e

lnelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF no 0'18.225,723-12.

A condenação Por atos de impÍobidade adminbtràtiva não impllca €ubfitfico 
" 

ln"""""aao 
,""or*r"frrrro o"

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portsl do TsE sm http://divuloacândcontas.tsêjus.bÍl
I

Esta certidáo é expedida gratuitamente- sua autsnticidsde pode 8€r por moio do núrn€ro da controle
6351 .844E.1098.7958 no seguinte endereço: https://www.cnj.ius.brlimprobldade_adm/autenticai_êrtÉao jpho

I

l

I

\
t

I

) {

I
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Folha: T
Rubrlce L
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TRIBUNAL DE CONTÂ§ D.AUNúO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITAIITES INIDÔNEOS

Nome completo: THIAGO DO R. LIMA

CPF/CNPJ: 23.960.3E0/00O1-01

Certidão emitida às 17:53: l3 do dia20/1012022, com validade de trinta dias a contar da
emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem scr confirmadas no sitio
httos :i/contas.rcu. gov. br/ords/f?o:INABILITADO:5

Código de controle da certidão: O1E5201022175313

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidaú este documento. 
Í

t
!

O Tribunal de Conúâs da União CERTIFICA que, nr preente data, o (a) r€qtrcrente
acima identiíicado(a) NÃO CONSTA da relrçIo de responúveir iridônà prra
participar de licitaçáo na administraçâo públiq fedenl, por decisâo deetc Tribrrü noe
termos do art 46 da Lei n" 8.443/92 (Lei Orgânica do TC[I),

Não constam da relagão consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

U

I

ü

í

\
'l.{
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TRIBUNAL DE CONTA§ DA T'NIAO

CERTIDÃO NEGATTVA

I'E

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresêntação do CPF)

üü Í

o rribunal de contas da união CERTIFICA que, rr pr*ente dets, o (e) roqrercnte
acima identific.ado(a) NÃo coNsrA de relaçlo de .responúveir ináonà pera
lsrticipar de licitago na administração prÉülica fcdenl. por decMo deste Tribundn nos
termos do art. 46 da Lei n" 8.443D2 (Lei Orgônica do TCU).

Não constam da relação consultada para er$são desta ccrtidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenaç-ões teúam tido seu
p_razo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judiciáI.

tI

Nome completo: THIAGO DO REGO LIMA

CPF/CNPJ: 01E.225.723-t2

cenidão emitida às l7:53:56 do dia20ll0/2022, com validadc de trinta dias a contar da
emissão.

A veracidade d"q informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

I

h tas .br/o INABIL 5

Código de controle da ceúidão: PL56201O22 l'ts3s6
l-

I
I

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidaná este docum,ento.

v
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J
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Portal da Nota Fiscâl Ehtrôntca - SVRS

VoCÊ ESTÁ AQU|: Home ,
I

ldentificaçáo

CNPJ-8: 23.960.380

THIAGO DO R, LIMA

Relação de Contribuintes

Pt-22

Sen{tcstriçao ü

I t. I l,+ r ) al

UF CNPJ tE Ttpo tE Slür.çlo tE Situação CNPJ UF EndêÍêço

23.960.380/0001-01 195729781 lE Normal Habilitado Sem restriÇâo pl

Contribuinte Histórico Mesmo CNPJ em todas as IJF

.r '{

ldentiÍicação do Contribuintê

Nome d8 EmpÍêsa:
THIAGO DO R, LIMA

UF:

Pt-22

CNPJ:

23.960.380/0001{1

Stturçio CLPJ:

u
,t

rt
1957297A1

Habilitado

lE Normal

81t000

10/06/2021

Dados do Contribuinte

,
IMUNIZAR CONÍROLE DE PRAGAS & SANITIZACAO

15/02t2016

lnscílÉo E8taduel (tg:

Sttuação lE:

Tipo lE:

c}fAE Prhcl.l

Deta Situeção m UF:

Nome Fantasia:

D8la

I

í

lnÍdo{5dsdê:

Datâ Flm Atiúd.de:

ncgúmr dG TriüutsCao:

https://dÍê-portal.svrs.rs-gov.br/Ntu/Ccc
1t3

24110122.1300

I



..j

24110122. 1300

Demais empÍesas

8129000

Não informado

Não

Dados de Endereço

2211001 - Teresina

PI

AVE UNIVERSITARIA

436

ININGA

64049550

Voltar

Poítll da Ncrs Fircl Hc. - svRs

4-
Ponê d8 Empíese:

CNÂE Pnncipal:

Crédito Presumido:

Tipo Produlor:

MunlcÍplo lEGE:

UF dê Localfzação:

I

I

Logradouo:

Nro:

Complemênto:

BaiÍro:

I

CEP

f

I

I

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.brlNÍe/Ccc

UF CNPJ IE

simples Naciãií 
'

--+.-.-- - I
Obrigâtó a

npo lE Sltu.elo.lE Situsçào CNPJ UF Endcícço i

I

i
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t
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1tFM§

LtcENçA SANITÁRh No rHE-MSÀL -21cÉ1428o6â020

,ffi
RFundeçào Municipêl

de Srúde

Processo3Q!1.
Folha: 'i't ttl

CONFORME LEI NO 4.975, DE 26 DÊ DEZEMBRO DE 2O16, QUE "INSTITUI O CÓDIGO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO
DE TERESINA E OÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS', COM MODIFICAÇÔES POSTERIORES.

DATA FINAL DE VALIOADENúuERo soLrcrÍaçÃo DATA OO DEFERIilIET{TO

sábado, 30 de novembrc de 2024PtP2't0,4.1 42806 sexta, 11 d.junho de 2021

Ir{scRrcÁo fuNtctPALRÂZÃO SOCTAL

23.960.380/000t-01THIAGO DO R. LIMA

- Náo libêr.rro prÍr limpezr e proccdlmc o d.6t rIiaÉo da produtÉ dê t Úd..
- Í{Ão AUToRlzÂDo para írrcionamcnto do produto! dê produtor do CNAE 4789{105 - corúlrio y.r€ii3ta dê
produto3 tanaanbs ! domis3anitários. r

-T

ATMDADE PRINCIPAL

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificâd.! anteriormente

Í213-8/00 - Obras de urbanÉaçáo - ruas, praças e calçadas, 4120-4/00 - ConstruÉo de ediílcios, 475$9/00 - Comércio

rios,42'l
1-000r-

4222-7r,

varejista
ssaqiros
pess&al e

autorúveis com motonsta, 4ô4$4/0
1614À3 - Sêrviço de prep.nÉo de

n de14399. to PeÍíu e coeao êovÍd sÍuÉoésticosom e dntos aud .aéova sta do eletrod equpamrelr especializad
Constru de24lOOutos antessane issanitádom74 Co romé o de çÁoed a 9-0/058a, rejista prodoÇos gup

mdo see automóveis177n co dentrole uóan Locaçá18 2-2tOO Um e as,2bras{e-arteo pragastzaçâoeSpeqars,
excetode eoto conelatascoletade mentoabasteci de ua construçóesco d to /01 ConstÍu redesde esgágÉo

dem code em 492çOl02 Serviço74 meCo orct de ateriaisdeobras 44-0199 nstruÉo geral,aÉ0,rrng
toé1 oro istâatacad deComé equipamloca dde çáopatransporte

I1 -4l00mete no ecuttivo 38colheita,0d ésticoometricosel usode
n 4330-4/0,1 dederas dacâbamento coa43S 304i99 ob ServiçosOut'.sletaCo ed osresÍdu n oso struÉo,ão-perig

siste smadeanmdsta livrD6e 22-3t0243m 764 -0/01 1 meCo nstalaÉo ulBnÉorciodeintura osedifíci e era Erelrp s
aexcetoadAtivid relacionadaes as oto, gestáo702-9tO03o es9ventildedin adcion once tstra aÍde co açÁo refrigcnÉ

nma ou I -5/001 ede restde d utençánami o oe trosU os, RaparaÉo3900-5/00 scoDe ntaed ESred ca s6rviÇos qestilo
eme omd acilios1 -4l00 Li em21Id mpezade usoeamentos letroeed pessoalrpequ YdiosoméstlP

AT|VIDADE(S)SECU DÁRIA(S)

ENOEREçO

OBSERVAÇÕES
]iirü"." ãrrna* oeverá ser exposÔ dentro do estabetecimento erl l&t de ráotvilalizaçáo pelo Público 1art. *a, 5

2", da Lei no 4.975 / 2016);
- À Éü saniúria poáera, a qualquer tempo, ser suspensa, c€ssada 9u cânceleda. no interess€ da saúde públicâ,

sendo asseourado âo DroDnetário do estabelecim6nto o exercício do direito de defesa e do contraditório' em processo

"àministiatüo 
instaulaào pelo órgáo sanitário compctente (art 143, § 30, da Lei no 4'975 / 2016)i - -

- o presento documento nâo áesobriga o lic6ncisdo e oulras píüvidências junto aos demaE,oÍgãos Munrclpals.

Esiduâis e/ou Federais. I

AVENIDA UNIVERSITARIA, 436, ININGA 640495íI

TÉCNICA OETEÍÍ UCENÇA PARÂ FUNCIONA EI{TO SOB I

I

httpsJ /*./w.piauidigital.pi.Tv br/sigtscil/processo,/imprimê modelo/tipo-alvÍ4,/zcod-alvars/1t497862/coJxotocolc'/P1P21(X14280d
1t2

CNPJ

t
Í

cóDIGO DE AUTENTICIDADE

I
I
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Prefeiturâ Municiprl de Terttlnr
Secretaria Municipal de Finançar

CÀRTÃODE INSCRIÇÃO
INSCRJÇÃO MUNICIPAL N' 4569563

V,J

?
Folha;
Rubnca: q/

r#{m&
. .tr.j

NúMERo D8 REGtsrRo DATÀ DE ÀBETTURA
CPT/CNPJ

23.960.380/0001-01

RAzÃo socIAL
THIAGO T]O R, LIMA

LocÀLtzAçÁo

31142122t4

REsPoNsÁvxL LEG L

Je 18,2016

cP9CÍ{PJ

ÂVENIDÂ UNI\,IRSITABIÀ, 43ó
BÀIRRO I:..IINCA
TERESÀIÂ - CEP] 641),19-550

cNAE(s) / DEscRrÇÀo / Rlsco
8I29(]OOOI ATIVIDADES DE LIMPEZÂ NÂO ESPECIFICADÂS ANTERlORMENTE

O I 6I OO3OO , SERVICO DE PREPAR-ACAO DÊ TERRENO, CULT1VO E COLMITA

]7O29OOOO . ATIVIDÀDES RTLACIONADAS A ESGOTO, EXCETO Â GESTÀO DE REDES

]8] I4OOOI ,COLETÁ DE RISIDUOS NÂO PERIGOSOS

1SM5OÍTN - DESCONT,IMINACAO E OUTROS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS

412O4O(]OI , CONSTRUCÀO DE EDIFICIOS (OBRÂS NOVAS)

ó2O4OOO3 . CONSTRUCÀO DEEDIFICIOS (REPARACAO. CONSERVACAO E REFORMÂ)

\.. 42l20o0ol - CONSTTUCAO DE OAR s DE 
^RTE 

ESPECIAIS

Ehirido d: 24110/2022 ! l{2:tl4 CódiÊo utálicil.t : DEBB I FIA8:U óFB2C

(
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I
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t

: .:!€tE



Ít, ul t, I lt

Processo:'rO;lt C: l
Folha: , tÊt)
Rubrlca: {,

nnt$xt

cNAf,(s) i DESCRIÇÀo / ruSCo

Prefeitura Municipal dr Tereehr
Secretaria Municipal de Finançao

CARTÃODE INSCRIçÃO
rNscruÇÃo MUNTcIPÀL N' 45ó9563

Éit#R§

cóDtc,o DE coNrRot-E: o3t i 4zi tz2-l I

42I36(l{)0I . OBRAS DE IJRBÂNZACAO RUAS, PRACAS E CALCADÀS

42227OIOI - CONSTRUCAO DE REDES DE AAÁSTECIMENTO DE AGUÀ coLETA DE ESCOTO E CONSTIUCOES COR.RELATA§ EXCEIO M SDE IXRIGACAO

4322]O]OI . INSTALACÀO DE SISTEMÂS CENTRAIS DEAR

4330:10401 SERVICOS DE PINTLRA DE EDIFICIOS EM GERAI

433049901 OUTRAS OBRÂS DE ACABÂMENTO DÀ CONSTRUCAO

4399 I O5O I , PERTI]RÂCAO E CONSTRUCÀO DE P(TOS DE AGUA

4tt940 r 00 - coMERCro ATÀCÂDISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE Uv) PESSOÂI E DOMESTICÚ

4744Oq9OO . COMERCIO VAR&IISTA DE MÂTERIAIS DE CONSTRUCÀO EM GÉRAL

475]9OOOO - COMERCIO VAREJISTÀ ESPECIALZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQTJIPÂMENTOS DE ÀUDIO E VIDEO

476IOOIOO , (OMER(,O VARIJISTÁ DE Lft.ROS

4789OO5OO COMERC]O VÀREJISTA DE PRODUTOS SÂNEANTES DOMISSANITARIOS

4923OO2OO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS . LOCACAO DE AUMMOVEIS COM MOTORISTA

77I ] OOOOO - LOCACÂODE ÀUTOMO\'ÉIS SEM CONDUTOR

8I2I1O1)0O LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMCILIOS

EI222üNO . IMI,NZÀCAO E CONTROLE DE PR-AGÀS URBANAS

8I29OOOO2 . ATIVIDADIS DE LTT',ÍPEZA NÀO ESPEC]FICADAS ANTERIORMENTE

Esirido cnr:24/l0/2022 I I 02:44 Códiao etotj.i<hd.: DESEI F3a84l6FB2C
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cNAE(s) / DESCRTÇÀo / Rrsco

úIvüüü

..§. 
^:: ..'

,L i,

Effirsoü##iÀ
Rubdã---7

wqp& w
Itun'lciplPrefeitura de T€rcslne

Secretaria

TNSCRTÇÃO MUNICIPAL N" 4569563

,itiisü&.6

cóDIGo DE coNrRor-E: o3ti42iD2-tB

CARTÃO
Münicipel d€ Finançs§

oümscnrçÃo

8129OOOO] ATryIDADES DE LTVPEZA NÀO ESPECIFICADAS ANTIRIORMENTE

952I5OOOI . REPARACAO Ê MANUTENCÀO DE EQUIPAMENTOS ELÉTROELEIROMCOS DE USO PE,SSOÂI E DOMESTICO

NOTAS

EsL cadào é válido somflte pu a locali.ação e stiüdade(s) acim d*nts(s). O prÊsênE deve ser atuldo €m local vislvel e .c€ssivêl à fi§..|i?!fâo.

Enitidô em: 24/10/2022 l l 02:,t4 coaieo.,Éti.ühd., oEBJBA8lroFBu c
N'Vir 1

I

t



2J t1ol2o22 10:18. ,*. o,Sá,no"rO.nouursiJáouproccrrJ|re.mqeroS-avagzcool*wJr ís;?6,lhoJxotoiDlo/Pl P2 1 0. i*'

&mrtsrrarM§

Itcexça slxtrÁRIA No THÉ-vlsÀL-21 o41 42ao6t2o2o

Fundeção MuniciFal
de Saúde

CoNFoRMÉ LEI NO 4,975, OE 26 DE DÉZÉMBRO DE 2016, QUE 
,INSTITUI O CÓDIGO SANITÁRIO DO MUNICíPIO

óÉ ieÀesrHn s oÁ ourRAs PRovtDÊNclAs', coM MoDlFlcAÇÔES PosrERloREs.

DATA DO DEFERIIEI{TONúÍ{ERo soLrcrÍAçÃo

sábado, 30 de noYembrc de 2024sena, 11 de junho de 202'lPtP2104142806

[{scRlçÃo f,uNlclPALCNPJRÂzÃo soclaL

I23.960.380/0001-01THIAGO DO R. LIMA

- Não libêrado para limpsza ê procedimsnto da alterilizlçlo da ptodutos dê 
'rúde'

- iÀO lUiOníZIOO pare Íraiionamento do ptodutos Ai proautoc do çNAE it789'0r05 - comóÍcio Yarriista de

produto6 sanaantos s domissânitário8.

anteriorment€câdGaonde im29-0/00 Atividâdes8 qeza

ArwtDAoE(s) sEcur,aoÁRla(s)
i

42r3-8100 - Obras de urbanização - ruas, praças s calçadas, 412G.4/00 -.ConstÍuÉo de edifícios, 475$9/00 - Coméroo

u"Lr,"t" à"pããar""ao de eletrodomésticol e equipamentos de áudio e vldeo, 4399-1/05 - PerÍuraÇáo e construçáo de

oocos de áoua. 47890t0S - Comercro váreliSta àe produtos saneantes domissanitário§, 4212-0100 - conslruçáo de

ilãJ;;il;";;;i", ãrzã_zloo _i.*Éação e controte de pragas urbanas, 7711-Ol00 - LocaÉo dê automóveis sem

cpiiutor,lZZZ-itO,t - Construçáo de reJes àá aUasteclmento de âgua, coleta de esgoto elonstu-çüe^s coÍelatas, exceto

ãú,"" à-"'img.çáo. rz44-oles I comérqo varelisra de maleÍiais d" *"ljryÉ9 "I g:.T]: .!1T19-l *:lT,j"_-^,^,
iànúárf" Oã p'""""geiÍos - locaÇáo de automóveis com motonsta, il64ç4i0'l - Comércio atac€dista de equrpamentos

;üiil.[;Jtf;oat e doméitico, 0161-O/03 - Serviço de preparaÉo de teneno, cuhivo e colheita, 3811-4/00 -

cobte de resíduos náoaerigosos, +ssG4tgó - ôrtr"" olra" d" áebahenlo_da construção, 4330-4/04 - Serviços de

H,i[!Í#íff h-#":âÍ#f [*,:*im;ff:;,'rH,árcd;Êiür{*+?qd;n::ni§u;
ãã 

"qripàÃ""to. 
a"troeletrônicos oé uso pÀúr e oó'esti*' 8t2t'lloo I LimÜa em prédios e em domicÍlios

AVENIDA UNIVERSITARIA, 436, ININGA 64049550

soB gPol{saBlLlDADE TÉcNlca DEÍE LICENÇA PARÂ F

oBsERvAçÕEs
- A licanÉ sanitária deverá ser exposta dontro do cstabelecimento sm local de fácil visualiz8Éo pelo PÚblico (art 143' §

2., da Lei n" 4.975 / 2016): i- .-i,,rÃ hi,h|
- A LicênÉ Sanitária poderá, a qualqueÍ tempo, BeÍ suspensa' .o""tq." 9' cancelada' no inteÍesse da saÚde pÚblica'

;;;;;s;;à; ao'pioprietario ao 
""t 

ú"rá"i.-to o exercicio do direito dê dêíesa e do contraditório, em prccesso

ãã.inist atiio lnstauraào pelo órgáo sanitârio competente (art 143' § 3o' d.a Lei no 4 975 / 2016):

- o presenta documento nao o".ooiôI o- i".ill"ão 
-J 

ortra" i.ridências lunto aos demais Órgáos Municipais'

Estaduais e/ou Federaas

cóDtco DE AUTENTIcIDÂDE

https:/Áanam.piauidigital.pi.gov.br/sigÍaciuprocessoÍmpÍimê-modelo^ipo-ava'al2lcad.!lv 
al1

Y

í97862icoJrrotocolo/PlP21 041 42E06,/ 1t2

DATA FINÂL DE VALIDADE

AÍIVIDADE PRINCIPAL
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RubÍica: L. ,
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I

FM§
Fundeção Municipal

de Sâúde

httpsriwww.piauidigital.pi.gov.br/slgfacil/pÍocessoÍmpíimemodelc/tipo-5lvr6'/zcod-alvara/1í9786zcoJÍotocolo/PlP210É.112aúl
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hthsrrr,\.yr,v.piauidigital.pr. gov.b sgtaol/proces!]oÍ

I . I . . ír
ld

mprime-Ínoddo/lDo_ alvarã/í Ucod-alvárâ/1 í97868/coJrrttd c'/PlP2127l1Ol?02211:32
Y- t t Ir

CERNDÃO DE ACESSIBIIJDADE . NO NC.SDU-L-5455/2019

Processo:,i0JQ0i r
Folha: ir.i/l:
Rubrica: L

A Supêrintendência de Desênvolvimento Urbano - SDU, DECLARA para os devidos fins que a êmprese de Íazão social:

THTAGO DO R. L|MA. e nome fantasia: IMUN|ZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZACAO registrada com CNPJ no:

23.960.380/OOO1-O1 ; tocatizado: AVENIDA UNIVERSITARIA, 436, i Baino: ININGA ; Teresina-Pl, ttêndê as exigÔncias de

Acessibilidade .pÍs.ont d.s na Lai No í3.146120í5 - Lei Br.Sil.ir. do lnclusão da Pe3so, com DsliciÔncia (Estrtuto dâ

pessoe com DeÍiciônci.) para dêsenvolver a(s) atividade(s): 8129-0/00 - Atividades de limpeza náo especificadas anteriormente ,

42j3-BtOO - Obras de urbanizaÇáo - rues, preças e câlçadas, 412O41OO - ConstÍuÉo de edifÍcios, 4753'9/00 - Comércio varejista

especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vldeo, 43991/05 - PertuEÉo e constluÉo de poços de águe,4789-

O/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitáÍios, 42124100 - ConstruÉo de obrasd+arte especiais, 8122-2100 -

lmunização e mntrole de prages urbanes, 771í-Ol00 - LocáÉo de automówis 8€m condutor, 4222'7101 - Construçáo de redes de

abastecimento de águe, coleta de esgoto e construÉes conelatas, excêto obÍes de inigeÉo, 47444199 - Comércio varejista de

materiais de construÉo em geral, 49234/02 - ServiÇo dê transf,grte de Fssag€i?s - locaÉo de eutomóveis com motorista, 4649

4/01 - Comércio abcadista dê equipamentos elétricos de uso pa§soal e dom&üco, 01ô1-0/03 - S€rviço de pÍBperaÉo de teneno,

cultivo e colheita. 38114/OO - Coleta de resíduos náo-perigosos, 4330-4/99 - Oufes obras de acabamênto da constuçáo, 4330-4/04 -

ServiÇos de pintura de edifÍcios em geral, 4761-0/0l - Comércio varsiista de liwos, 4322-3/02 - lnstalaçáo e manutenção de sistêmas

centrais de er condicionado, de ventilaÉo e rêfrigeração, 3702-€VOO - Atiüdad$ relacionedas a esgoto, exceto a gestáo de redes'

39OO-5/OO - Descontaminaçáo e outrcs serviços de gestáo da íBsíduos, 9521-5/OO - Reparaçáo e manuEnção de equipementos

elêtroetetrônicos de uso pessoale doméstico, 8121-4/00 - Limpeze em pÍédios e tn domicílios.

Teresina (Pl), segunda, 14 dejunhode2o2l'

Francisco Arlon de Chaves

Superintendência dê Desenvolvimento Urbano

I

l

1t1
https:i/www.piauidigital.Pi.govbÍ/sigÍacil/processoÍmprime-modelo/tlPo_alvará/18/cod-alvara/1549786UcoJ0ÍotocololPlP2lo/ll42ffil



i

27 11012022 11:32 htlps;r\ r,wpiauidigital
a

I

.orlsigtadUprocs!&lmprl
rf;I.no,

3
Folha

CERTIDÃo DE AcEsslBlLlDADE - No rHE-sou-L-s+su,ro,n Rubdca: t-

A Superintendência de Desênvolvimento Urbano - SDU, DECLARA para os deüdos fins que a êmprêse de razâo social:

THTAGO DO R. LIMA, e nome fantasia: IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZACAO registrada com CNPJ no:

23.960.380/0001-O t ; tocalizado: AVENIDA UNIVERSITARIA, 436, ; Baino: ININGA; Teresina-Pl, aGnde as sxigências de

Acessibilidade aprusêntadas na Lêi No í3.í46120í5 - Lei BrasileiÍa de lnclusâo da Peasoa com Dsticiência (E6tatuto da

pessoa com DêÍiciância) para desenvolver a(s) atividãde(s): 8129-0i00 - Atividades de limpeza náo especifcadas antêíormente ,

4213-8/OO - Obras de urbanizaÉo - ruas, praças e calçadas, 412O4IOO - ConstruÉo de edifícios, 475$9/00 - Comércio varejista

especializado de elêtrodoméstic.s e equipamentos de áudio e vídeo, 439*1/05 - PerfuraÉo e construçáo de poços de água, 4789-

O/05 - Comércio verejistâ de produtos saneantes domissânitários, 42124100 - ConstÍuçáo dê obras-dêârte especieis, 8122-2100 -

lmunizaÉo e contÍolê de pÍagas uÍbanas, 7711-OIOO - Locaçáo de eutomóveis sem mndutor, 4222:7101 ' ConstruÉo de redes de

abastecimento de água, colets de esgoto ê construçóes conelatss, êxceto obras de idgâÉo, 474+0199 - Comércio varejista de

materiais de construÉo em gêral, 49234/02 - Serviço de transportê de passagdms - loceçáo dê âutomóveis com motorista, 4649

4/O.l - Comércio atacâdista deraquipamentos elétricos de uso paas@l ê domádico, 01614/03 - Serviço dê prêparação dê têÍÍeno,
v 

cultivo e colheita, 3E114/00 - Colêta de ÍesÍduos náo+erigosos, 433tN/99 - oLürea obÍâs de acabemento da constuçáo, 433M/04 -

Serviços de pintura dê edifícios em geral, 4761-O/01 - Comércio vaBjista de livÍoo, 4322-3/02 ' lnstalaÉo e manutenÉo de sistemas

centrais de ar condicionedo, de ventilaÇáo e refrigeraçáo, 3702-9/OO - Ativida&§ relacionadas a esgoto, excêto a gestáo de redes,

3900-S/OO - Descontaminação e outros serviços de gestllo de resíduos, 952í-6/00 - Reparaçáo e manutênção de equipamentos

eletroeletrônicos de Uso pessoal e doméSüco, 8,121.4/oo. Limpezs êm prédios e eÍn domicílios .

, Teresin*pt), segunde, 14 de junh o de 2021'

Francisco Arlon de Chaves

Superintendência de Desenvolvimento Urbeno

I

1

tI I
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i, 31/10/2022 10:09
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lr
Proc,esso; .'. .-' . -
Folhal
R

§ecretaria MuniciPat
do Melo Ambierrte

e Recursos Hídricos

SE]ílAM

DATA FIIAL DE VALIDADEDATA DO DEFERIIENTONúÍ{ERo soLlclÍAçÃo

terça, 3'1 de dezembro de 202'íteÍçá, 13 de julho de 2021PtP2003186806

ASEcRETARlAMUNlclPALDEMEloAMBlENTEEREcURsoSHlDRlcos,noUsodesuesatribuiÇôes,
que úe sao conterloas pela Lei Municipal N' 3 616 de malço de 

-2007' 
e de acordo com os procedimentos de

- 
lúnciamento ambiental instruidos pela Lei Federal 6.93à, de 31 dê agosto de 1981, attêrada pêla L€i No

e óãã àãl iê-"o,ir aà rôso, rêguranie;ããã pero oecreto r,,r. es.zzn, oa oo oe lunho de 1gsq.{l 233 d€ Lêi
-óiãa"i* o" rur^"ipio àe ter;ina e l_ei lrunicipat N. 2.475, ê 04 de jutho (|€ 1996, RESoLVE e]eedir a

pre§ente licenÇa à entidade abâixo idenüficada'

CNPJnespousÁvel

23.960.380/0001-01,

RAáo soclAL

*IAGo Do R. LIMA - ME

tNscRtçÃo túuNlclPALNOME FANTASIA

IMUNIZAR SERVICOS DE Lll\'IPEZA ltI

ATIVIDADE PRINCIPAL

ormente{

I

812$0/00 - Atividades de limpeza não espacificedas an

ATrvtDADtls) sEcuNDARn(s)

I

a

l

It

I

https://www.voxtecnologia com.br/comurÍúdocumento/imprime/ cod 
-alv 

aÍ a! 1 1 497 104 I cod-modclo/20 1 07 1t2

v lr,

w,rllt\Ll,
'. -l

§k r>

LtcENçA AMBIEI{TAL DE oPERAÇÂo - Lo N' rHE-SEMAM-L+1P20031868062020

LICENçA A BIENTAL DE OPERAçÃO

I

ENDETEço

AVENTDA RUA DouroÀ enen lelo (zoNA sul), s49, sALA B cENTRo 64001310

i

I
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§serêtâriâ l,runicipe{
do l'leie Ambiente

§ Êecsraôs llidricos

§§l'ljtM

4213-8/00 - Obras de urbanizaçáo - ruas, praças e c8lçâdas, 4120-4/00 - ConstÍuçáo de edifícios, 475$9/00 -
Comércio varejista especjalizado dê eletrodomésticos e equipamentos dê áudio e vídeo' 4399'l/05 -
PerturaÇão e construçáo de poços de água, 4789-0/05' Comerdo varejista de produtos saneantes

domissanitários, 4212-OIOO - Construção de obras-de.arte êspêc,aÉ,8122-2lOO -lmunizâção e contÍole de
pragas urbanas, 77114/00 - Loc€Éo de automóveis sem condulot, 4222-7n1- Construção de redes de

abaitecimento de água, coleta de esgoto e construçóes conelatas, excêto obras de irÍigação, 4744-0199 -
Comércio varejistâ de materiais de mnstruÇáo em geral, 4649-4/01 - Comérdo atacadista de equipamentos
elétricos de uso pessoal e doméstico, 01614/03 - Serviço de preparaçáo de teneno, cultivo e colheite, 38í1-
4/OO - Coleta de rêsiduos não+erigosos, 433G.4/99 - Outras obras de acabemento da construçào, 433Hi04
- serviços de pintura de edificios em geral,476'l-0101- comérdo varejista de livros, 4322+/02 - lnstalaÉo e

manutenção de sistemâs cênfais de ar condicionado, de ventilaçáo ê refrigeraçáo, 3702-9/00 - AtÚidedes

relacionadàs a esgoto, êxceto a gestllo dê redes, 3900..5/00 - Oescontaminação e outros serviçás de gestáo

de resíduos, 952,1-5/OO - ReparaÉo e manutenção de equipamentos eletroeletônicos de uso pessoel e

doméstico, 81214100 - Limpezâ em prédios ê em domicÍlios

CONDICIOT{ANTES GERAIS:

1.1. O prêsente documento náo dêsobriga o licenciado de outras providências junto aos órgáos Municipais,

Estaduais e/ou Fêderais, parã lêgalidade plena do empreendimênto;
.1.2. A renovâÉo desta licença dàverá ser requerida 120 dias antes da deta de expiraçáo de sua validede em

conformidade com a ResoluÉo do CONAMA n' 237197, aÍt. 18, lnciso lll, §4", SOB PENA DE MULTA E/oU

sANÇÃo ADMINISTRATIVA;
1.3. Á presente Licença Ambiental deverá permanecer no local do êmpreendimento estando a sua validade

condicionada ao qtmprimento da LegislaÉo Ambiental vigente;
,1.4. O empreenóôor deverá desãnvolver suas atividaCes dê forma a pmmoYer maneio e destinaÉo

adequados dos resíduos gerados no empreendimento;
1.5. Fica o empreendimeinto obrigado ao cumprimento dâ Lei Municipal n'3.508/2006, quanto aôs níveis

sonoros permitidos no Município de Teresina; '
1.6. Esta licança náo autoriza o cortê de árvorês, florcstas ou qualquer outÍa ÍoÍma de vegêtação em zona

urbana ou rurai do Município de TeÍesina (Lei Municipal n'2.798/1999);
1.7. Oualquer alteraçáo no Empreendimênto dêverá ser comunicada a esta SECRETARIA DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - SEMAM;
1'8.oóÍgãoambiêntalcompetente'mediantedecisáomotivâda,poderámodificaroscondicionanteseas
medidas ãe controle e adêquaÉo, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando oconer:

l- violâçáo ou inadequâÉo de quaisquer mndicionantes ou normâs legais,

ll- omissáo ou falsa dccriÉo de informâções relevantes que subsidiaram a expediÇáo dâ licença; '
lll- superveniêncie de gravês riscos ambientais e dqsaúde.

cor,rotÇÓes especirtcls:

II DESTINAR ADEOUADAXENTE TODOS OS RESÍDUOS GERADOS NO LOCAI- COiI

ÁinÉsenuçÃo àos co PRovANTEs DE DEsrtNAçÃo A EsrA sEilAr coll A
PERIODICIOADESE ESTRAL.

IIIO DESCUTIPRI ENTO OE QUALQUER CONDICIONANTE üSPOSTA NESTA LICENÇA

iCnnnerlú eu lPLtcAqÃo DE IúULTA E EMBARGo AqtsrABELEclrENTo, Nos
TERMOS DO DECRETO 6.5í4'08.

I

cóDrco DE AUTENTIcIDADE:
2í03EFQHLV

https:/ M,vw.voxtecnologia.com.bÍ,/comum/documentoÍmprime/cod-alvara/11497'í0'í/cod-modelo/20107Ir
2t2
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OI. DADOSGERAIS

NOME FANTASIA: IMUNIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA

CIIPJ: 23.960.380/0001-01

Endereço: Rua Doutor Área Leão (zona sul), n" 849, Sala B, cenfo, Teresina- PI, CEP:r ':. i

64.00 l -3 10.

Ramo de Atividade: Atividades de limpeza não e
iil

specificrâs anteriormente

Codigo Nacion{ de Atividade econôica CNAE: El.29.OO0 ,

GRAU DE RISCO: 03 (Dois)
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02. INTRODUÇÃO

o Laudo Técnico de condições Ambientais do Trabllho - LTCAT tem por finalidade

atender ás exigências previsto nas Ordens de Serviços e Instruções Normativas oriundas do

Instituto Nacionâl do seguro social, órgão do Ministério da Previdência e Assistência social.

o Laudo Tecnico de condições Ambientais do Trabalho - LTCAT tem por finalidade

avaliar se atividades realizadas na empresa IMUMZAR. SDRVIÇOS DE LIMPEZA' estão

enquadidas como especial de acordo o regulamento normativo da Previdência social.

Dcacordocomart.53eseus§§daLeinot'213,de2410719|,comaltcrações

introduzidas pela Lei no 9.528, de loll2tg|,ryU de llll2l97, as emprEses estão obrigadas a

manter laudo técnico de condições amUientgiFdo fratnlto, dhfo.ao $lo medlco do Eabalho

ou engeúeiro de segurança e medicina do trabalho, quqnrvini para comprovaçõo da ftiva
exposição do segurado aos agentes nocivos para finr de ap*ntadoria especial'

,v
03. OBJETTVOS

I
O Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT da empresa

IMUNIZARsERvIÇoSDELIMPEZÀtemporobjetivosavaliarasatiüdades
desenvolvidas no exercício de suas fun9ões e ou atribúções e, determinar se a mesna esta

exposta a agentes nocivos, com potencialidade de causar prejuízo à saúde ou a suÍt integidade

fisica. em conformidade com os parâmetros estabelecidos na legislação vigente da Previdência

Social.

EsteTrabalhotemporobjetivoPrincipalolevantamentodosriscosambientaisde

trabalho; Físicos, Químicos, e Biológicos, oil *t*- vir a prcjudicar a saúde e a integridade

fisica dos envolvidos em suas atividades'

Sua laboração i atender aos Preceiç das Normas Regulamentadorat t''l'*t]"
do Trabatho, como a NR-6. NR-7' NR-8.'NR-9' NR-15' NR-ló e ainda a Legislação

Previdenciária, ou seja: [N 84 de 17 '12'20y'l/2, fundamentrda no LTCAT e PPP que passar a

I
h. EÊrd@ Deib Bd.ío, faor ' I{@ - CER 615I}'10 TcÍ"ior ' kí
-r* OO úr- aszo / soí)sr{tff - EEü tDÍd!'LtLv'ü"."- h

ú
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vigorar a partir de 01.01.2004, conforme alteração oriunda da IN 90 de 16.006.2003 - DOU

I 8.06.2003, fundamentada pelaLei 8.213191 e Decreto N.' 3.048/99.

A apresentação do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT será

exigida para os períodos de atividades exercidos sob condições especiais apenas a partir de 29

de abril de 1995, exceto no caso do agente nocivo ruído ou outro não arrolado nos decretos

regulamentares, os quais exigem apresentação de laudo para todos os períodos declarados.

A caracterização da exposição senl realizada em conformidade com os parâmetros

estabelecidos na legislação que rcge o Regulamento da Previdênci4 Social, Decreto no 3.048,

de 6 de maio de 1999, trabalhista vigente, tendo sido realizada inspeção nos locais de trabalho

dos empregados e considerados os dados constantes nos diversos documÊntos apresentados

pela empresa.

O Laudo Técnico de Condições Ambientais do Tralnlho = LTCAT, foi jlaborado Por 
,

Médido do trabalho, conforme exigência contida no artigo 68, § 2", do regulamento da

previdência Socid- RPS, aprovado pell decreto h. 3.048199, é o instnüento principal que

servira de base para a comprovação do exercício de atiüdade espeoial.

J
Os dados constantes do formulário do PerÍil 

§rofissiográfico 
Previdencirlrio - PPP, serão

exigidos a partir de o1llll2003 sendo aceito ap€nas o PPP com base na IN-84/02, deverão ser

corroborados com as informações contidas no Laudo Técnico de Condições Ambientais do

Trabalho - LTCAT para fins de comprovação junto á previdência social.

tú
A empresa que não mantiver laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho -

LTCAT, atualizado com referencia aos agentEs nocivos existentes no ambiente de trabalho de

seus trabalhadores ou que emitir documentos em desacordo com o respectivo laúo estará

sujeita a penalidade prevista no art. 133 da Lei n.'k.213, dÊ 1f91. I

Ru. E ordet! D.dlo RoE 
'o, 

f ioÊ ' H6tD ' CEê ôíÚ9510 TcÍ!'iú - Pirí
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Art.235.São consideradas condições especiais que prcjudicam a saúde ou a integridade

fisica. conforme definido no Anexo IV do RPS' a exposição a agentes nocivos químicos'

fisicos, biológicos orryà associação de agentes' em concàração ou intensidsde e ternpo de

exposição que ultrapasse os limites de toler'ância ou que' dependendo do agente' tome a

simples ednsição em condigão especial prejúicial à saúde'

§ l" Os agentes nocivos não armlados no Anexo IV do RPS não serão considerados para

fins de qoncessão da aposentadoria especial'

rl I

frpqi*ta cm IttÍcdicior Lcarl c Pcríciar Málizr - ABM TWAMB
Médico do Tlabelbo com lÍtrlo dc Elpcdrlfuh pch ANAMTiAMB
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05. APOSENTARIAESPECIAL

i
AÍt. 234. A aposentadoria especial scrÍ devida ao sgurado empregado e trabalhador

avulso e, a partiÍ de 13 de dezembro de 2f/l}2, data da prblicação da MP no 83' de 2002' ao

contribuinte individual, este somente quando àoperado filiado à cooperativa de fabolho ou de

produção, desde que teúa fiabalhado durante quinze' vinte ou vinte e cinco anos' conforme o

caso, exposto de modo p€rmanente, não ocasbnal nem iÍrtermit€nte' a condições especiais que

prejudiquem a saúde ou a integridade flsica'

§ l" A concessão da aposentadoria especial dependeú de comprovação pelo segurado'

perante o INSS, do tempo de trabalho permanente, nã1 ocasional nem intermitente' exeÍ§ido

em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a i6cgridade fisic4 durante o período

I h,'
mínimo fixado no caPut.

l.,.,Y
§2. O segurado deverá comprova. a 

"fetà.*Ooà6o 
aos agentel nocivos qufoiicos,

fisicos,biológicosouassociaçãodeâgentesprejudiciaisàçaúdeouÀintegrida&fisica'pelo

período equivalerúe ao exigido para a concessão do beneflcio'

I

2'As atividades constantes no Anexo IV do RPS são exemplificativas'

Art.236.para os fins da análise do beneficio de apwrtadoria especiat, considcram-se: I

- nocividade: situação combinada ou não de substâncias, energias e demais fato& riscos

reconheoidos, presentes no ambiente de trabalho' capazes de trazenu ocasionar danos à saúde

ou à inteeridadfica do trabalhador; I
6

*+ffi"r#eff 
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Il - permanêÍrcia: trabalho não ocasional nem internitente, durante quinze, vinte ou vinte

cinco anos, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao

agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço' em

deconência da subordinação jurídica a qual se submete'

§ 1" para a apuração do disposto no inciso I do capü, há que se considerar se a evaliação

do agente nocivo é:

I
| - ap€nas qualitativo, sendo a nocivldade presumida e independente d! mensuração'

constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho, conforme con§tante nos

Anexos 6, 13, l3-A e 14 da Norma Regulamentadora n' t5 - NR-15 do MTE' e no Anexo IV

do RPS, para os agentes iodo e níquel;

I
ll-quantitativo,sendoanocividadeconsideradapelaultrapassagemdoslimitesde

tolerância ou doses, dispostos nos Anexos 1, 2, 3, 5, 8, I 1 e 12 da NR-15 do MTE' por meio da

mensuração da intensidade ou da concentração, considendas no tempo efetivo da e4orido no

ambiente de trabolho.

§ 2" Quanto ao disposto no inciso II do § 1'deste artigo, não quebra a permanência o

exercício de fi.rnção de 
1ru'pervisão, 

controle ou comando em geral ou oum atividade

equivalente,desdequesejaexclusivamenteemambientesdetrabalhocujanocividadetenha

sido constatada. I

AÍt.23,7.0direitoàconcessãodeaposentadoriaespecialaosquinzeeaosvinteanos,

constatadâanocividadeeapermanêhcianostermosdoart.236,aplica-s|àsseguintes

situações:

I - quinze anos: trabalhos em mineração subterrânea, em frentes de produção, com exposição à

associação de agentes fisicos, químicos ou biológicos; ou

I

ú

lI - vinte anos:

Rü. EdrdeE Ihúilo Romso, la02 ' Hqlo ' cm 64Ôttr'0"'*t ' *'-- iJ Oot rar- sszo / e99tr{l4l - En:iL raaiDrlalophoocm"h
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a) trabalhos com exposição ao agento químico asbestos (amianto);

b) trabalhos em mineração subterrânea, afastados das frcnes de produçilo, com e)Ço§ição à

associação de agentes fisicos, químicos ou biológicos'

Art. 238. Os procedimentos técnicos de levantamento ambientat, ressalvada disposição em

contrário. deverão considerar:

I - a metodologia e os procedimentos de avaliação dos agentes nocivos estabelecidos pelas

Normas de Higiene Ocupacional - NHO da FUNDACENTRO; e

ll - os limites de tolerância estabelecidos pela NR-15 do MTE'
t

§l"Paraoagentequímicoberzeno,tambémdeverãoserobservadosametodologiaeos

procedimentosdeavaliação,dispostosngslnstruçõesNormativasMTE/SSSTnole2'de20de

dezembro de 1995.

2" As metodologias e procedimentos de *aliação não contemplados pelas NHO da 
I

FUNDACENTRO deverão estar definidos por órgão nacionrl ou intemacional coÍnpet€ntE e a

empresa devenâ indicar quais as metodologias e os procedimentos adotados nas demonstrações

ambientais de que trata o § 1' do f . 254.

§ 3o Deverão ser consideradas as norm

da avaliaçãJ ambiental.

y referenciadas nesta Subseção, vigente$ énoca

§4' As metodologias e os procedimentos de avaliação que foram alterados poÍ esta

InstruçãoNoÍmativasomenteserãoexigidosparaasavoliaçõesrealizadasapartirdel.de

janeiro de 20f, sendo facultado à empresa a sua utilização antes desta data'

§ 5. Será considerada a adoçÀ de Equipamento d€ PÍoüeção coletiva - EPC, quo climine
"l

o, n"ráir" a nocividade, desde que asseguradas as condições de funcionanrento do EPC ao

longo do tempo, conÍbrme especificação técnica do fabricante e 'esfrtiuo 
plano de

manutenção, estando essas devidam"nt" tlgitrad" p"la empresa'

8
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IV - da periodicidade de fioca definida pelos programas ambicntais' corntrovada

mediante recibo assinado pelo usuário em época propri&; e

F

§6'Somente seú considerada a adoção de Equipanrcnto de Proteção Individual - EPI em

demonstrações ambientais emitidas a partir de 3 de dezembro de 1998' data da púlicação da

MPn"l .729. de 2de de 1998, convertida na Lei no 9.732. de 1l de dezembro de

lgg8,edesdequecomprovadamenteelimineouneuÚalizeanocividadeesejarespeitadoo

disposto na NR-06 do MTE, havendo ainda necessidade de que seja assegurada e devidsmente

registrada pela empr€sa, no PPP, a observância:

I - da hierarquia estabelecida no item 9'3'5'4 da NR-09 do MTE' ou seja' medidas de

proteçãocoletiva,medidasdecaúteradministrativooudeorganizaçãodotrabalhoeutilização

de EpI. nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade

técnica. insuficiência ou interinidade à implementação do EPC or! einda' ern caráter

complementar ou emergencial;

RÁl,t4UND0 lf,AL '#,:-
Puto ltlldíco do'lnbslho Médioo do Túalbo / Itdro tíálto - cRIrÁ 606 PI / ROE 106'7 E 8165 PI

tt - das corhiçOes de funcionamento e do uso ininrcmrflo do EPI ao loogo do lsíÍlpo'

conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de câmPo;

t'
lll - do prazo de validade, conforme Certificado de Apnovação do MTE;

I

V - da higienização' 
? 

U

e'.t. Se. A exposição ocupacional a ruído daní ensejo à "O"YO":: .":cirl 
quando

os níveis de pressão sonora estivertm acima de oitenta dB(A), novênta dB(A) ou oltefta e

cinco dB(A), conforme o caso, observado o seguinte:

üü

I - ate 5 de março de 1997, véspera da publicaçãi & Decreto no 2'172' do 1997' seú

efetuado o enquadramento quando a t**'louo for supcrior a oitenta dB(A) devedo ser

informados os valores medidos;

9
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ll.de6demarçodelggT,datadapublicaçãodoDecretono2.172.de1997.atél0de

outubro de 2001, véspera da publicação da Instrucôo Normativa INSS/DC no 57. de 10--tdg

outubrode200l,seúefetuadooenquadramentoquandoaexposiçãoforsuperioranoventa

dB(A). devendo ser informados os valores medidos;

lll - de I I de outubro de 2001, data da publicação da Instrugão Normativa no 57, dÊ 2001'

atél8denovembrode2003,vésperadapublicaçãodoDecreton.4.832.delSdenoveinb,rode

2003. será efetuado o enquadramento quando a exposição for superior a novenb dB(A)'

devendo ser anexado o histograma ou memória de cálculos; e

IV-apartirdelgdenovembrode2003,daradapúlicaeãodoDecretono4.882.de18

de novembro de 2003, será efetuado o enquadramento quando o Nível de Expos(áo

Normalizado - NEN se situar acima de oitenta e cirrco dB(A) ou for ultrapassada a dose

uniuíria, aplicando:

a) os limites de tolerância defini§s

b) as metodologias

FLNDACENTRO.

procedimentos dehnidos nas NHO-01 da

Art. 240. A exposição ocupacional a temperaturas anormais' l''oriundas de fontes

tI
.5'. "1 .a

RÁ,/I4UNDO lÍ,AL

no Quadro Anexo I da NR-I5 do MTE; e

eos

artificiais, daní ensejo à aposentadoria especial quando:

II
I - até 5 de março de 199/ véspera da publicação do

acima de vinte e oito graus Celsius' não sendo exigida a medição em índice de bulbo úmido

Iermômetro de globo - IBUTG:

Íl - de 6 de março de 1997, data da publicação do

no 2.1 del estiver

'2.1 de 7 até 18 de

2003,
novembro de 2003, véspera da publicação do De

estiver em conformidade com o Anexo 3 da NR-15 do MTE' Quadros l' 2 e 3' atentando para

as taxas de metabolismo por tipo de atividade e os limitcs de tolenância com dtscanso no

próprio local de trabalho ou em ambiente mais ameno; e I

8

I

I
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Prrito ltlddico do lrobolào

III - a partir de 19 de novembro de 2003, data da publicação do Decreto n'4.882 de l8

de novembro de 2003, para o agente fisico calor, forem ultrapassados os limites de tolerância

definidos no Anexo 3 da NR-15 do MTE, sendo avaliado segundo as metodologias e os

procedimentos adotados petas NHO-06 da FUNDACENTRO.

Parágrafo único. Considerando o disposto no item 2 do Quadro I do Anexo 3 da NR-15

do MTE e no art. 253 da CLT. os períodos de descanso são considerados tempo de scrviço para

todos os efeitos legais.

t

I
í

í

I

r

I
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Rubdca;-.L--06. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PRf,VIDENCIÁRIO. PPP

A partir de olloll2oo4 as empresa§ deverão elaborar o PPP - PerÍil Profrssiogúfico

Previdenciário de forma individualizada de seus empregadm que laborem erposto§ r gent€{t

nocivos eUÍMICOS, F|SICOS, BIOLOGICOS ou associação de agentes prejudiciais à saúde

ou à integridade Íisica, considerados para fins de conce$ão de aporentadorie especial,

ainda que não pÍesentes os requisitos para a concessão deste beneficio, tendo em vista a

eficácia dos Equipamentos de Proteção Individuais e Equipamentos de Proteção coletivos ou

por não existir exposição permanente ao agente nocivo.

o ppp é o formulário oficial de comprovsção da efeÍiva exposigão do segurado aos

agentes nocivos para fins de requerimento da apoçntadoria especial'

o pPP é um documento histórico-labora! do tnbalhador que reúne, entre outras

informações, dados adminisfativos, r€gistros ambientais c resultados de monitoração biológica,

durante todo o período em que o mbalhador exerceu suas atividades na empresa'

o PPP - Perfil Profissiognáfico Previdenciririo devení ser imprcsso nas seguintgs

condições: I

a) Por ocasilo da rescisão de conY de trabalho do trausdrador; r 
I

b) para Íins de requerimento de iecoúecimento de períodos laborados em condiÇões 
a

c)

d)

e)

erleciais;

Para fins de requerimento de beneficios por incapacidade junto ao INSS;

Para simples conferência por parte do trabalhador;

Quando solicitado por autoridades competentes'

I
Ru ElÔrdot D.dlo Rmso, UOt'rILb - CEn 64059J10 T'Ít'irr - frrlí

Tcl: G6) 3339. 3E70 / 90981{lt ' E úil rErrliflLdeFbooxd'h
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07. E§PECIFICAÇÃO NOS AGENII§ AMBIENTAIS Rubrlá:

ll
L

A Norma Regulamentadora N'. 9 - NR 9, item 9.1.5 - da Portaria 3.214178 do Ministério

do Trabalho, que trata do Programa de Prevfrão de Riscos Ambientais, considera como riscos

ambientais os agentes fisicos, os agentes qulmicos e os agentes biológicos que, em fungão de

sua natureza, concentração ou intensidade e ttqpo de expOfição, forem capazes de causar danos

à saúde dos trabalhadores.

AGENTES fÍSfCOS: são as diversas formas de energia a que possam estar expostos

os trabalhadorrs.

AGENTES QUÍMICOS: são as subctâncias, compostas ou produtos que possam

peneftar no organismo pela via respinloria, ou pela natureza da atividade de exposição

possam ter contato através da pele ou serem absorvidos pelo organismo por ingestiio.

AGEI{TES BIOLÓLoGICOS: Sú os agente3 que se apÍesentam na forma de

microorganismos e parasitas infeccioi vivos e suas toxinas 
I

r

Vírus

Bactérias

ProtozoáÍios

v Bacilos Ú

. Pamsitas

S ubstâÍrcias, compostos ou

Neblinas

Gases

. Fumos

o Névoas

Radiações nã0 ionizantes

Ruído

Vibrações

Radiações

. Ionizântes

. Frio

Ruâ EôrdeE D.dlo Boú.r§, laü - Hot' CEE 6§t6l0TÚÊiDâ ' Piaí---iJ 
eo usg 8üro r $sraaa - raat-a.àt,.ú"iÍ
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r

Pedla l4idico do Írabslho

Calor

Pressões anormais

Umidade

Produtos químicos em geral

08. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS-8.P. I'S

SeúconsideradaaadoçãodeEquipamentosdeProteçãolndividuais(EPI's)queatenuem

anocividadeaoslimitesdetolerância,desdequerespeitadoodispostonaNorma

Regulamentadora N'. 06 - NR 6 - do Ministério do Trabalho e Emprego' assegurada e

devidaurente registrada pela empresa, as seguintes observârrcias:

a) Da hierarquia estabdlecida no item 9.3.5.4 da NR-09 do TEM (medidas de prot!ção

coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de

EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de

inviabilidade tecnica, insuÍiciência ou interinidade à implementação do EPC ou' ainda'

L
eni caniter complementar ou emclgencial);r-rt

b) Das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo'

conformysPecificação tecnica do fabricante' ajustada às condiçõbs de campo;

I
c) Do prazo de validade, confont CA - Certificado de Aprovação do Ministério do

Trabalho; t

d) Da periodicidade de troca deÍrnida pelos prograrnas ambientais' comprovada mediante

recibo assinado pelo usuário em época pópria;

fl
e) Da higienização dos oquipamentos individuais de segurança'

RAI/I4UNDO LEAL F.rpccialio cm It[cdicina Lcgal c PÊr{ciat Médb6 - ABÀ,ffll/AfA
irfeai"" ao t"trto mríurlo dc Espccialio Fh.fNrfÚryÂMB
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09. ATIVIDADf,,S E OPERAÇÕES INSALT'BRES

As atividades e operações insalubres são catalogadas através da Norma Regulamentadora

N". 15 - NR 15 - Atividades e opera@es Insalubres, da Portaria Ministerial N'. 3.214, de

08/06/ I 978.

A NR 15 é dividida em 14 (catorze) Anexos, cada um destes Anexos trata de uma

atividade, operação ou exposição a um determinado agente insalubre'

oexercíciodotrabalhoemcondiçãodeinsalubridadeasseguraaotrabalhadora

percepção de adicional de insalubridade incidente sobre o saltíno minimo:

40 % do SaLi,rio Minimo - Insalubridsd€ de Grau Mríximo;

20 %o do Satário Mínimo - Insalubridade de Grau Médio;

l0 % do Salário lÀínimo - Insalubridade de Grau Mínimo'

I
DO FIM OU ELIMINAÇÃO »O P,ICIUENTO DO ADICIONAL DE

INSALTIBRIDADE

I

A eliminação ou neutralização da insalubridade, determina a cessação do pagamento do

adicional respectivo. Com a afeão de medida de ordem geral que con*ve o ambiente de

trabalho dentro dos lfnites de tolerâncf'

Com a utilização de equipamento de pÍoteção individual'

Obsenação:

Cabe à autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador'

comprovada a insalubridade por laudo Écnico de eng{neiro de segurança do trabalho ou

médico do trabalho devidamente habilitado, fixar a'dicional devido aos empregados

expostos à insalubridade quando impraticável sua 
finavã1ou 

neutralização'

I
Ru. Eadrtrtc DrÃilo RoDao, laol - Hdb -

Td: Piasa* 3870 / 9oo81arí - rrd:
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2 A eliminação ou neutralização da insalubridade ficará caracterizada através de avaliação

pericial por órgão competente, que comprove a inexistência de risco à saúde do

trabalhador.

9

1,1

I

% - INS.'' À?IVIDADE,OUÀNEXOS

20 o/o

NÍveis de ruído de impâcto2

20%
3

4

5

40 ô/o

6

7

8

20 0/o

20 0h

t0

1l

40 o/ot. ,,
l0-2040

20-40

atiyjdadçs c oP§raçõç§A NR 1, oonsidsra.çomo iasalubre as âciina &rs

pÍevis!ô ías Anex6s:

Ánéxo 11
Ânexo 2,An€x8,1

Ruâ EôrdrDrÊ DâiJlo RoD.re' l{O9 'Hdto - CEF: 64059'510 TtÍ'lina ' Pi'í
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Anexo 6

Aüexos

0
'alcio'l

Anexo 8Ân€xô ? '

t

tI

farores deverão ser analisados, tois coma:

I

. f iW e tempo de exposição do trabalhador ao risco/agenle ambiental:

ATENÇÁO

A simples existência ou presença de wr risco/agente onbiental em um &tetçiú

posto de trabalho e/ou atividade/operação' não iÚ'plica' obrigdtorianc$e' ry as

trabalhadores deste posto de trabalho tenham direito à percepÇão do Àdícionol de

Insalubridade ou que esta atividade seia caracterizoda cano Atfuifude Esryíal"Ybio§

c Se a empres/l distribui e controla o uso do EPI - Equipotuüo de Piobçfu

lndividual:

Se o'rtúbahador utilizto EPI de forma cof,pto e dwante toda jornada de trabalho;

Se o empresa realiza nos ambienles de trabalho medidas de proteçiÍo coleliva:
a

Se o agente e/ou atividade consta nos Anexol da NR Is-Portüia 3:2-14/78

(Attvida& insalubre) e/ou no Árexo IY do Decreto 3'048/99 (At»idade pspc!.!/'

RDr Eer'lnt Dzdlo Romcto, 14{» - Horto - CEP 64}52-510 TÚ€liDÂ ' PtaÍ
^* iJ-criac-aíeaio / s{9âr-9r44 - EE i} r''Íi,Jr.loFhoo @lr

rl
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IntermitcntePossibilidade de Postura

inadcquada;

e dos riscos Íu empre§a, incluitldo_se âs do setor batrcáÍio GeÍencia

recuÍsos huD8nos, 8dÍninistÍ8 ÍeculsÔs mateÍüis € sêwiços teÍ§eitizâdos

d€ sua lla de oompetêúcia Plmeja' diÍige e cotrtÍola os rec1[§o6 e as

atividâdês dÊ uma orgmizaçâo, com o objetivo de minimiztÍ o i*o

finúceiro d8 mâreriâli?âção dos risco§'

d8s operâçôes fillscciff,s
Exerce â geÉncia dos scrviços âdminislrativos.

PÍoôÍos quíúioos,

pêsticidss, insetiçidas e

suspensao lÍqutda

InteÍmitenle
Possibilidade de PostuÍa

iíad€quad8, levant@eoto e

transpoíe de Peso

IEteÍmiteDteB*irla wicul.oc Possibüth&
dê q,lcdts

realizld cobraíçr' c,ntrolaÍn bçns patriDoúiais' fechsD cl8bio'

âmlisú cÍédito, @ordetran caixas, afutinistr@ processô6 loglíi'o6 '
geÍerci@ dfioxrrifâdo/estoquo' SupeÍvisi@to eqúpes de rabolio'

oÍietrtaodo e avalisDdo desempeúo €m busca 
'la 

melhor qualids& uo

trabâlho.

I

b.as-diversos,financeiroscontÍolam s€rviçosSupcrvisionam
efeiuâm p89ütos,oÍçâmeÍÍos,elaboranlogiúcos;patnmorÚa§

t

n

InErmiteúte 
I

I

I

I
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IDtermitente

I

Repetitiüdad§ & ações,

Reâliza@ dr opeÍ8Ées em

situaÉo dê posn re
inadequada;

Batida veiculsÍ; possibilidrd€

& quedss.

Vender mercadorias em estabelecimmtos

âtacadists, auxiliatrdo os clientes na escolhe RegisEsr eBÍadâ e salda de

mercadori{s. homover venda de úercadoÍi&s' demonsfando sêu

ÍirnciomÍneÍto. InfoÍmar sobÍe suas quâ.lidades c vantagens d€ aquisiÉo'

Expor úercadorias dê forma arrativ4 em ponlos csÚaÉgico§ de v'!das,

com etiquetas de preço. FazeÍ inveítário de m!ÍçsdoÍias para Íepoaiçdo'

Elaborar Íel8tórios de ve as, de promoções, de demoísfaçõet c d€

pesquisa de preços.

do ooméÍcio vaÍEjista ou

InteÍmiteÍtePossibilidade de posttÍ8
inadêquadq

mercadorias; Informar sobre suas qwlidades e v@lsg'os & 8qutiiÉo

Faz€r úventário de mercadorias parâ ÍePosiçào' Elabore relâtóÍios dÊ

veídâs, de promoçôes, de demon§rr8çõ€s e dÊ pacquisa dê pleços-

Promover t€Dd! deRegisirâr enEada e sâída de mercadorias,

Possibilidâde dê postuÍa

inadequada;

meÍcadorias; I[formâÍ §ohre suas qualidâd€s e va â8et$ de aquisiçâo'

Fszer inveúAio dê meÍcadorias para Í€posi@' ElaboÍar relâtóÍios de

vendas, de pÍomoçô€s, de demonstÍüções e de p€squisa de preços'

úl

PaomoveÍ venda deRegistrar entradâ e saida de meÍcadorias.

19
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lntermitente
Produtos qulnicos,

p€sticidas, iDseticidas €

suspensâo ltquidÀ

InteÍnit€nle
Possibil idade de postua

ioadcqüad!, levsot@etrto e

trsÍrsporte dê Peso;

lntermitenteBúida vciclrla{ possibilidaê
de quedas.

RespoDsável pelo elifiinação e coDtrole de praSâs, in§etos €

microrganismos. Ssnitiza terreno§ bâldios, Íesidêociâs' Fédios,

c.meÍcios e ór8ãôs públicos.

InterÍnitentePossitílidadc d. pos!Ít
iode-quldE;

Alot!Éo & Responsabilidade TécÍic{ (ART) íe áI€a de s.ls sür!ção'

Ele deve c§!, deüd8úeíte hablitsdo Élo c.Íselho trofssio!Âl do

setor. O ÍÊspotrsável Éc[ic-o é o profis§ioml que ÍÊ$ond' pelas 
'çõ€3 

e

usos dastes pÍodutos quúnic-os e apticâçõ€s.

treinsme.ltto especifico eo píofissioíâI clm Divel supeÍioÍ completo,

IntermitentePossibtl idâde & poslltr?
inadequadq

Dirigem o fluxo fúunceiro da empÍEsa;

emFesúial e sdmidsÍafl Íeculso§ huoatos. cotrtrol@ poEiDôDh,

supÍimeítos e logistica e supervisionam s€rviços complemeú'Íes'

coorda,or$ serviço§ de coítabilidad€ e cotrtoladoriâ e elsbor@

implementaÍ o orçameDto

planejâmento empresa.
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11. AVALIAÇÃO DE RUÍDO - CALOR - LUMINOSIDADE Procol!o
F
RubÍica: 1*

O nível de ruído foi avaliado utilizando-se um decibelímetro digital - AKROM - KR 833 -
fabricado pela empresa AKR0M Produtos Eletrônicos. os niveis de ruído foram medidos em

decibéis, com o decibelímetro operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta

lenta (Slow), com as leituras feitas próximas ao ouvido do trabalhador'

rlor - u",t - cm, 64&10 T.'úinã ' Fbtí
l-9144. Eo,iI rErriDrl..l@vthoo.cm"hr

\f
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PORTARIA 3.214T't . NR 15 .

LI}NTE TOLENÂNCIÂ PATE NUÍ»O

Márima Erposiçlo Dürir PermissÍvelNível de Ruido

58 horas85

7 horas

6 horas87

5 horas88

4 horas e 30 ,89

4 horas90

9t

3 horas92

2 horas e 40 minutos93

2 Üras e l5 minutos94

2 horas95

I hora e 40 minutos96

I hora e 15 minutos98

I hora100

45 minutos

35 minutos lt104

10s

25 minutos106

20 minutos108

110

,

Rua Eordrnrc Denilo Bmo,
ra: €6) ar.ar- aazo / fa

2t

IB

rl,, t

AVALIAÇÃO QUA}TTITATTVA DE RUÍDO

102

86t

I

3 horas e 30 minutos

30 minutos

I 5 minutos
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112 I 0 minutos

114 8 minutos

I l5 7 minutos

AVALIAÇÃO QUANTITATTVA DE ILUMINAMENTO

Os níveis de iluminamento, em lux, foram avaliados utilizando-se um luximeEo digital -
AKROM - AK 309 - fabricado pela empresa AKSO Produtos Eletrônicos. A leiura foi feita no

campo de trabalho onde se realiza a tarefa visual'

Para cada ambient€, em função do requisito da tarefa e da faixa etríria de seus usuários, a

NBR 8995-l estabelece um valor médio do nível de iluminamento em lux' Após a avaliação
,

individual de cada ambiente foi feita a comparaçtro quàntitativa do valor do nível de iluminamento

encontrado ctm o estab{ecido pela NBR 8995-1. a

I
U

rl
AVALIAÇÃO QUAITTITATTVA DE CALOR

Paradeterminaraexposiçãoaocalordoerapregadoepossívelsobrecargatérmicadeacordo

comaNR-15,ANEXO3,quetratadosLiúlesdeTolcrânciaparaExposiçãoaocalor'As

medições serão efetuadas no local onde peÍÍnanece o trabalhador, à altura da região do corpo mais

atingida.

Serão efetuadas as avaliações quantitativas dos índices de exposição ao Calor nos postos de

trabalhoondepossahaverefeitosnocivossobreotrabalhadorcausadosporefagente,afimde

veriÍicarseascondiçõestérmicasemqueasatividadessedesenvolvemsãocapazesdecausar

danos à saúde dos trabalhadores em função do tempo de exposição, do tipo de atividade e do nível

de temperatura. I
A Metodologia reconhecida pe lo Minisério do Trabalho e Emprego para verificar as

condiçõesdeconfortofrmicoreferentesaoCalorconsistenomonitoramentodaexposiçãoao

Calor, que deve ser feita por meio de medição dd'indice de Bulbo Úmido - Termômetro de Gllbo

I n- r.,a.* o.,r" *--"' ,., ' L ' * 6l&1510 raÊdDÂ- Ptrí' '* ilõó-sratútõ l seoírataa iEúiL ÍE-úi'al"à"."ú"t'

I
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RÁI/UUNM LÍAL

Da. Ratmb ?ínaÍ" .!al lLúrô
Frpecia[o em Medicine r'g"l c Pcrícias Málicar - rfBMIxÀüÂMB

tr{eaa a" f."U"tt" m &rlo de Ecpecidirta F.h ÀN lf,I/ÂMB
M&bo <lo Tülho / Pcrfto ríerbo - cRM: 606 PI / RQE' 106'/ E 8165 PI

([BUTG). Medidor de SÍress Térmico (Termônretro de Globo) Digital com Datalogger, modelo

'rGD-1800.

A exposição ao Calor deve ser avaliada através do Índice de Bulbo Úmido - Termômefio de

Globo (IBUTG) definido pelas equações que seguem:

Ambientes internos ou extemos sem carga solar:

IBUTG = 0,7 tbn + 0,3 tg

Ambientes extemos com carga solar:

IBUTG = 0,7 tbn + 0,1 tbs + 0,2 tg

onde:

tbn : temryrafiüa de bulbo úmido narural

tg = temryratüa de gtobo I

tbs : temperatura de bulbo seco.

Tomou-se por base para Íins comparativos, em conformidade com a Portaria no 3214198' os

limites de tolerância para exposição 
"oJCulor., 

constant€s no Anexo no 3 da NR - 15, Qúos no

2 e n' 3.

O Anexo n" 3 (Limites de Tolerância para Exposição ao Calor) da Norma Regulamentadora NR -

l5; estabelece duas modalidades de dimensionamento para a exposição ao Calor'

a) Limites de Tolerância para exposição ao calor' em regime de trabalho intermitente com

períodos de dBcanso no próprio local de prestaçâo de serviço (Quadro l);

b)LimitesdeTolerânciaparaexposiçãoaocalor,emregimedetrabalhointermitentecomperíodo

de descanso em outro local (local de descanso)'

I

a

,
1 )

I
*ifi 

ffi,?,f,".Hffi rifffi 'ffi ffi f,:m;*
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Em função do índice obtido, o reg

Da, Ratfu 7ía4Ío .úal 7lí**o
Bpccialira cm lÁcdicine Lcgel c Pcícias Maiczr - ,IBMIXIÁ/ÂMB

Médip do Ttebclbo m tltrlo dc Erpcciüsh Fh ÂN MT/.fMB
Médtoo do Thbelbo / Pcdto lIódbo - CRM: 606 PI / RQX 1067

ime de trabalho intermitente sení definido no Quadro n"
os l

Quadro N'I - Regime de Trabalho Intermitente com Descanso no Próprio Local de

Trabalho/hora

QUADRO No 2 - Llmitca de ToleÉncia

Rue Fard:otc Drailo Ropao, l4O, - Horto ' CEP 605rrtl0 Tdtlin - PiÂlí
Tcl (86) eBr- 3870 / 9998r-9144 - fmzil rm:nindcelovrhoo.m br

I

Até 26,7 Até 25,0Trabalho contínuo Aré 30,0

25,1 a25,9

I

30,1 a 30,6

,i

26,8 a28,0
!

45 minutos tabalho

l5 minutos descanso

26,0 a27,9zt,l a29,430,'7 a31,4
30 minutos trabalho

30 minutos descanso

2t,0 a 30,029,5 a3l,l31,5 a32,2
l5 minutos trabalho

45 minuúos descanso

Acima de 3l,l Acima de 30,0Acimâ de 32,2
Não é pçrmitido o trúalho sem a adoção de

medidas adequadas de controle

30, sI I lls
30,0

2A,5

200

250

27 ,5300

26,5350

26,0400

25,5
I450

2 5,0500

I lr. a,
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Do. Ratú ?ln*ío .4,a1 714útai

RAIIIIUNDO IÍ,AL Eepccielirb cm lúcdicine r'gzl e Perícias Médi:zs - ABMLPÀíAMB
ifeai- a" tral"tl" com thrlo dc EspecialisE Fh ÂNÀMI/'IMB

Médko <lo Tnhalho / Pcito Médico ' CRM: 606 PI / R@' 1067 E 8'165 PIP edto l,ládiro do'kobalho

Rubrrca

M é a taxa de metabolismo média ponderada para uma hora, determinada pela seguinte fórmula:

M=MtxTt+MdxTd

60

Mt - taru de metabolismo no local de trabalho'

Tt - soma dos lempos, em minutos, em que se Wrmanece no local de trabalho'

Md - taxa de metabolismo no local de descanso'

Td - soma dos tempos, em minutos, em que se Wrmanece no local de descanso'

fórmula:

IBUTGT x Tt + IBUTGd xTd

IBUTG =

60

tBWGt = valor d$BUTG no local de trabalho'

IBUTGd = vator do IBUTG no local de descanso'

Tt e Td -- como anteriormente dertnido*

Os tempos Tt e Td devem ser tomados no Períod!,nais desfavorável do ciclo de

Sendo:

:;::Jffi':ffnl"i". serão obtid* consurtando-se o euud.o n'!.

trabalhl

Sendo

J

Y
Rur f,drdrlt. Dagib no,úcto, l{O, - Hoito - CEP: 6105'"510 TcÍlire - Pirí-'- 

ía, tatl usr- sezo / gElsr-glú - Emzil: rnr:rtinnter.:nhoo com br

25

E
Onde:

Sendo:

IBUTGéovalorIBUTGmédiopondoradoparaumahora,determinadopelaseguinte
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processo: ,20i.20S
Folha J,

RÁIA4UNDO IÍAL
Ptito l{àdko da lrabolho

,l

t

QUADRO N' 3 - Taxas de Metabolismo por tipo de Atividede Rubnce

100 KcaYhSENTÂDIO EM REPOUSO

125 Kcal/h

150 Kcat/h

150 Kcal/tt

TRABALHO Lf,VE

Sentado, movimentos moderados com braços e tronco (ex.: datilografia)'

Sentado, movimentos moderados com braços e pemas (ex.: dirigir)'

De pe, trabalho leve, em máquina ou bancad4 principalmente com os braços

180 Kcúh

1?5 Kcal/h

220 Kcdlh

300 KcaUh

TRABALHO MODERADO

Sentado, movimentos vigorosos com braços e pemas. I

De pe, trabalho leve em miiquina ou bancad4 com alguma movimoÍrtação'

De pé, trabalho moderado em miáquina ou bancada, com alguma movimentação'rl
Em movimento, trúalho moderado de levantar ou €úpuÍÍaÍ'

440 Kcal/h

550 KcaVh

TRABALHOPESÂDO

Trabalho intermitente de levantar, empurrar ou arrastar pesos (ex': remoção com pá)'

Trabalho fúigante

t,
Os períodos de descanso sêrão considerados tempo de serviço para todos os efeitos legais

I

I

I

t,
RE Eátdrd. D.Íilo Rmso, UOr 'horü' - CEE 6r06$dlo T'mtiDa - F dí-- 

íJ, Col sr3r. 38zo / 999s1-91í - Emeil rr:rrinrlcelOvrhoo'co"br

I
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Do, Ratnuclo ?ínaí, .4e41 ?kúll.
Bpcciahte cm McdiciDa t cgal e Pcrtoiar Médicao - 
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Processo: it ),1.r '-'-,tFolha J{ âG
12. ATIVIDADES E OPE,RAÇÔES INSALUBRES

I2.I -RUÍDO CONTÍNUO

Rubrica

CONCLUSÃO

Não foi constatado na empresa IMUMZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA Níveis de Ruído

acima do Limite de Tolerância (no quadro de Avaliação Quantitativa). serão consideradas

atividade ou operagões insalubres as que, por sua natur€za' condições ou métodos de tabalho'

expoúamosempregadosaagentesnocivasasaúde,acimadcsteslimitesfixadosemrazÃoda

naturezaedaintensidadedoagenteedotempodeexposiçãoaosefeitos(artigol89daCLT)'

Portanto, nenhum trabalhador da empresa faz jus ao adicional de Insalubridade p€lo aSente

fisico ruido.

a, I

12.2 - AVALIAÇÃo nr rxposlÇÃo Ao cALoR

I

CONCLUSÂO
I

De acordo com o Quadro Quantitativo de Calor Ambiente' neúum setor ou atiüdade da

empresaIMUMZARsERvIÇosDELIMPEZAapresentouIBUTGsuperioraoslimitesde

tolerância estipulados pelo Anexo 3 da NR 15. portanto, nenhum trabalhador da en$rcsa faz jus

ao adicional de lnsalubridade pelo agente fisico calor'

\.

12.3 - TRABALIIOS SOB CONDIÇÓES IIIPERBÁRICAS

CONCLUSÃO lt
presença de trabalho sob Condições Hiperbriricas nas atividades

Não foi constatado a

realizadas pelos funcionários da empresa IMUNIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZÀ

ü
n- radanc Dado ndo, l{0r ' Hdlo -íiEE 6{O5Lt-l0TsEi[e.- Ptz,í

TcI (8Ô 3j13,- 3870 / 99981'914' ' EDril'rÚ,ni['r'dsFF ca'or
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processo
PI

l
Folha d,f

12.4. RADIAÇOES NÃO IONIZANTES Rubrica

CONCLUSÂO

NãofoiconstatadoapresengadetrabalhocomexposigãoaRadiaçãoNãolonizantenas

atividades realizadas pelos funcionários da empresa IMUNIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA'

12.5 - EXPOSIÇÃO A. VrSRAÇÔOS

CONCLUSÃO

Não foi constatado a presença de trabalho com Vibração las atividades realizadas pelos

funcionários da empresa IMUNIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA'

12.6 - FRIO

CONCLUSÃO

NãofoiconstatâdoapÍ€sençadoagenteFísicoFrionasatividadesrealizadaslPelos

funcionários da empresa IMUMZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA'

12.7 - ADE

Y

t I

Ru Eóldz@ D.Íilo Rm.,o' I {Oil - HoÍro - CEE 6{Ú''510 T'íldnl - Pi:lí'* iããõ.-ú-r- úi07 seeâr'sr.ó ' E dl' '-'ri"d"Iov'h""'c--ü'

Y i II I

2A

til

CONCLUSÁO

Não foi constatâdo a presença de Umidade que caracterize como sendo insalubre nas

atividades desempenhas pelos funcionllrios da empresa IMUNIZAR SERVIÇOS DE

LIMPEZÀT
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Rubrica (-

Da, Ratnnlo ?íaáÍô r',câl
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rl

RAL14UND0 I-EAL
Patito t{adi@ do T nbaiho

12.8 - AGENTES QUÍMICOS CUJA INSALUBRIDADE É C.C,RACTNRIZADA POR

LIMITE DE TOLERÂNCIA E INSPEÇÃOXOT,OCAT,Df,,TRABALHO.

CONCLUSÃO

Não foi constatado a presença de Agentes Quimicos de acordo com o anexo 11 ds NR 15

nas atividades reaüzadas pelos funcionários da empresa IMUNIZAR SERVIÇOS DE

LIMPEZÀ

12.9. LIMITf, DE TOLERÂNCIA PARA POEIRÂS MINERAIS

I

CONCLUSÂO

Não foi constatado a prrsença de Poeira Mineral nas atividades realizadas pelos funcionririos

da empresa IMIINIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA'

12.10 - AGEUTES QUÍMICOS SEM LIMITE DE TOLERÂNCIA

r
CONCLUSÂO I

.T lclo insal dade io2

Rrq Fadartc Duilo Roocro, l{09 - Hotto ' CEE 6405t-510 TÉ!'iDr - Phí-'- 
r"l Gol ús. sszo / 99!18t914{ - F.rn:il: rorüícdo:nbo'cm ür

I

t 29

m

Foiconstatadoapresençadeagentesquimicossemlimitedetoler.ância@mpregode

defensivosorganofosforados)nasatividadesrealizadaspelosfuncionáriosdocargode

TÉCNlCo ApLICJoR du ..pr.rulIMUItttzAR sERvlÇos DE LIMPEZA. se lxpõe ou

tem conÚo com os agentes catalogados no Anexo 13 - NR 15 - Portaria 3 '2141'18'

consequentemente, oodeú ser enquadrado como insalubre Delos aeentes citados no referido
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RÁI,l4UNDO lÍ,AL
Peíita ltlàdi(.o do tÍobolho

12.1I - NR 15 - ANEXO 14. AGENTES BIOLÓGICOS.

CONCLUSÂO

As atividades/operações que envolvem agentes biológicos serão consideradas insalubres após

avaliação qualitativa e enquadramento nas condições explicitadas no Anexo 14 -NR 15 - Portaria

3.214178.

A]\lExo N. 14 - NR 15 - Portaria 3.a4nE (Aprovado pela Portaria sssT N.' 12' de 12 de

novembro de 1979)
I

AGENTES BIOLÓGICOS

O exercício de kabalho em condições de insalubridade, de acordo com os subitens do item

anterior, a§s€gura ao traf,alhador a percepção dladicional, incidente sobre o salário minimo da

20% (vinte por cento), para insalubridadete grau médio;

a

I
CONCLI}SÁO

DE LIMPEZA.

Não foiconstatado a presença com agentes nocivos a saude virus, bacterias, protozoários,t

fungos, parasitas e bacilos, risco biológico nas atividades da empresa IMUMZAR SERYIÇOS

\

,,

Rur FÁrdrt DDilo RDm.ro, r1o, - Eorto - (EP 61052-'510 TãÉim ' Pi"í-'- 
ra, Gl ersr' Sszo / 999s1-9144 - Earil rnartindcd@rh@ coE hr

,
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13. CARACTERTZAÇÁO DAS ATIVIDADES E OPERAÇÔES PERIGOSA§

Para que uma atividâde seja considerada perigosa e o trabolhador passivel de Í€cebimento do

Adicional de Periculosidade, é necesúrio que esta atividade e/ou operação esteja devidamente

enquadrada em um dos seguintes diplomas legais:

RADIACOES IONIZAI\ITES - SUBSTÂNCIAS RADIOTIVAS: o trabalhador

desenvolva atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas,

dentro das ríreas de riscos constantes no Anexo da Portaria N". 518, de 04/M/2003, (com o

advento desta Portaria o Anexo foi incluso na própria NR l6).

EXPLOSIVO§: o trabalhador desenvolva atividades ou operações perigosas com

explosivos. Estas atividades estão enumeradas no Quadro l, do Ânexo I daNR l6'

| ,r
INFLAMÁVEIS: o trabalhador desenvolva atividades ou operações perigosas com

inflamáveis, bem como àqueles que operem nas áreas de riscos, constantes nos Quadros do

2. da NR 16.

SET DEE LÉ (Eletricidade) - os trabalhadores do setor de energia

nl"*o

elétrica que atue em sistema co de potência cujas ativ sejam constantes do Quadro de

Atividades/Área de Riscos, Anexo do Decreto No. 93.412' de 14/10186'

i4,

ATIVID EO ors OM Ão

OU E DE VI NCIÀ ICA N ATIVID PRO NAIS

SEG OAL OU ATRI : São coÚiderados proÍissionais de segurança

pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendlm a uma das seguintes
"f,ndiçõ"r,

a. Empregados das empresas pÍ€stadorss de segviço nas ativllades de segurança privada ou que

integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e aÚorizadas pelo

Ministério da Justiça, conforme lei 7l02ll9E3 e suas alterações noSríores'

I
{Llnr- t-,.-.- o.ol. n".-", rÔr.1",. - cEP 6{otr.5lo T.rc.ile - Piâí
V Tcl: 6ô 3,39 3s7o / 99981-91{Emr} rErt6c.alovrboo'coo'b
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Erpccidira em liÍcdicina r.8"t c Pcúias Médizt - ÂBIiÃ,PIíÂLÍB
Médko do Thbalbo com tÍtrlo de Erpcciaüra Fh ANAff,f/,fMB

Médico <lo TFehelbo / PçÍio fÍetbo - CRM: 606 PI / R@ 1067 E 8t165 PI

b. Empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações

metroviárias, fenoviárias, portúrias, rodoviiírias, aeroportuiírias e de bens públicos,

contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

ATIVIDADES PERI EM MOTOC CLETA: As atividades laborais com

utilização de motocicleta ou motoneta no deslocsmento detrabalhador em vias públicas são

consideradas perigosas.

CONCLUSÃO

Não foi constatado a presença de atividades ou operações perigosas nas atividades realizadas

pelos funcionários da empresa IMUNIZAR SERVIÇO§ DE LIMPEZA. Portanto, rrúum

trabalhadm da emprcsa faz jus ao adicional de periculosidade'
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Secretaria Municipat
do Meio Ambiente

e Recursos Hídricos

u
lL

SEMAM l Prefeitura de 3

Ierestna

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, no uso de suâs atribuiçóês,

que lhe sáo conferidas pela Lei Municipal N" 3.616 de marÇo de 2007, e de acordo com os procedimentos de

licenciamento ambientat instruídos pela Lêi Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterâda pela Lei N'
g.o2B Oà tz Oe aurit de 1990, regutãmentada peto Decreto N" 99.274, de 06 de junho de 1990, art. 233 da Lei

orgânica do MunicÍpio de Têrêsina e Lei Municipal N" 2.475, de 04 de julho dê 1996, RESOLVE expêdir a
presente licença à êntidade ebaixo identiÍicada'

t

J

t

LICENçÂ AMBIENTAL DE OPÊRAçÃO - LO N' rHE-SEMAM-L-P1P2003',186E06/2020

OATA FINAL DE VALIDAOEDATA OO DEFERI ENTONúÍ{ERo soLrclraÇÃo

terça, 31 de dezembro de 202,ítêrça, 13 dê iulho de 2021PIP2003'186806

LICENçA AiIBIENTAL DE OPERAÇÃO

CNPJaESPoNSÁVEL

23.960.380/0001-0í

RAzÃo soclAL

THiAGO DO R, LIM+ ME I

lt{scRtçÃo uNlclPAL

IMUNIZAR SERMCqS DE LIMPEZA

ENDEREçO
I

AVÊMDA RUA DOUTOR AR+ LEAO (ZONA SUL), E49, SALA B CÊNTRO 64001310

ATIVIDADE PRINCIPAL

8129{/00 - Aividades de limpeza nâo €spGificada§ anterioÍmente

AIVTDADE(S) SECU DÁRL (S)

ogia.com.br/comum/documento/imprime/cod-alvara/'l'14974M/cod-modeloi20107
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coNDrclol:allrEs GER §:

1.1. O presBnl dGlmsnto túo desobriga o licênciado de oúrEs providências iunto aos órgáos Municipâis,

Estaduars e/ou FrÔr.b. pú lcgelidado plena do emÉt ndhloto;
i.i. À ,enovaÉo aasta liànça dlwrá sei requerida 12o dias *ô da dat dq.{Piração de-sua -Y+{Pj.:T
ánto-io"O"-"rn a Resotuçáo do CONAMÀ n' 237197, art. 1$ft5 lll, §4i §DB PENA DE MULÍA E/OU

SANÇÂO ADÚIIINISTRATIVA;
i.s. À pius"nt Licsnça Ambiental deverá psrman€csÍ no locd do empreendiÍnsnto estando a sua validade

condiqonada ao omprimento da Lêglação Ambiêntal vigente; . . \.t
'1.4. O emprgldsdor devBÉ desenlolver suas atiüdedesrde Íorma a pÍt'tôveÍ mane,o e oesünaçao

adequados dos rêsíduos gsrados no empreendimento, I
I S.'fi"" o 6grartimelnf obÍigado ao cumprimer o de Lai tlunicipal n' 3.í)812006, quanto aos nlveis

;T"t§ffHTI:,SJg:tI::::iores, noÍ!'tas e9*9{,", ouüa rúna de vesetaçáo em z}a
uóana ou ruri do Município de Terê3ina (Lei Municipsl n' 2.7eU1999)i

l.i. oratquer âraÉo no EmpÍ€€ndiàento dev€ú ser c.nrunicda a 'st' SECRETARIA oE MElo

AMBIENTE E ÍGOURSOS }TORICOS - SEMAM;

l.a. o Orgao aÍrü5rtal cos|peEnte, mediante <tedgâo moürír, pod€rá mdilcaí os condidonentes ê as

mãoiOas ãe cqrtnã e adcq!Éo, suspender ou cancrlar umí'lênç' expediót'luândo ocôrer:

l- violaçáo ou hadaquaÉo de quaisquer condicionanlas ou ncÍnr's l6gais;

il- o;issáo ou falsr àescriÉo a'e infoÍmaçóes relevantas que subsidierâm a € êdição de licença;

lll- supeÍveniência de grev€3 risms ambientais e de saúde'

coNDrçÕÉs EsPECÍFlCÂS:

h DEsflN^R AÉuADAENÍE TODOS OS RESIDUOS GERADOS NO LgC l- co
iiãiCÉiriçio ús cflPRovAl{rÉs DE DESTNAçÃo A Esr sEfr co Â

PERIODICIDADE €EIESTRAL

ll)o DEscutltENTo E qUALQUER CONDlCld|ArÍÍE alsPc,STA LEt! ucENça
iãiÉ-eiriler ePuc^§Ão DE xuLrA E EIBARGo ad ESTABELEoGITo' Nos

ÍERilrOS DO-TCRETO 6r+Ull8.

I

t

CóDIGO OE AUTENÍICDADE:
21Q3ÉFQHLV l

I

í

Secretslr MuniciPât
doMdoAmblcnte

ê R€curaoa Hídricos

SEHAI{

4213-8/OO - Obras de urbanizâÉo - ruas, píaças e calç€das, 4120-4/00 - conrüuÉo de edifícios, 47599/00 -

Comércio vareiista especiálizado de eletrodomésücos e êquhamentos ds áudio e vídeo, 4399-1/05 -
perfuraÉo a constuÉo de poços de água, 4789,0/05 - Co.nárcio vaÍêiidr d€ produtos seneentes

domissanitários, 4212-OÍíO - Construçao de obra+da,aÍte êlpaoais, E122-2 lO- lmunizeÉo e controle de

pragas urbanas, 7711{/OO - LocaÉô de automóveis sem 
"g 

dtÍtot,4222-7101 - Construçáo de redes de

âOaJtecimanto da agua, coleta de ésgoto e construçõss contbta3, excâto ob6 de inigaç3,o,47144199 -

Comércio vírfrír dã mdcÍiais de consfuÉo em gerel, 4649{101 - Comércio rtacadista de Bquipamentos

elétricos de urá p.csoâl e dolYléstico, 0161-o/03 - Sãrviço de FÊpalaçáo de EíÍ3no, cuttivo e colhoita, 3811-

4ioo - coleta ds Esíduos náorerigosos, 4330-4/99 - Ouras ou.t8 da Acabam€nto da construção, 433o'4jlc/-

- serviços de pintjÍâ de ediÍlcios em geral, 4761-0/01 - Comfcio v8Íriista de li\ro6, 4322-3/02 - lnstalaçáo e

Ãànu'tençao aa sistemes csntrais dã ar condicionado, de y31üçáo a refrigsreÉo, 3702-9/00 - Atividades

relacionadãs a esgoto, excato a gestáo de rêdes, 390G5/OO -Itosconlaminaçào s outros serviços de gestiio

de resíduos, g511_5/OO _ RêparaÉo e manutenÉo de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e

doméstico, 8121-4/oo - Limpêza em pÍ&ios e êm domicÍlios

httpsJ .w,^r.voíeqlo.ogl!.com.b.rcomurÍÚdoqJrnento/imprime/cod-alvarafla974o4/cod-Ínoddo/20í07
2t2
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CI{PJ:

NOiTE EMPRESARIAT:

CAPITAL SOCIA[:

23.960.380/0001-01

THIAGO DO R- LIMA

R$150.000,00 (cenlo e cinquenta mil r€ais)

NÃo HÁ tNFoRMAÇÃo DE QUADRo DE sÓclos E AoMlNlsrRADoREs (QsA) NA BASE DE DADoS D0 cNPJ
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ASECREÍAR|AMUNlClPALDEMEloAMBlENTEERECURSoSHlDRlcoS,nousodeSuaSatribuições,
que lhe sáo conferidas pela Ler rrlunrcif,al r'r4ãro o" t"'ço de 2007 e de acordo com os procedimentos de

ticencramento ambrentat instruiOos p'eia Ler Federal6.93à. de 31 de agosto de 1981. alterada pela Lei No

Lo28 de 12 de abril de I sso. resuta#Jiia;;;"1;ó;;;;i; N" 
'gn 

zza' oã oo oe tunno de l eeq aÍt 233 da Ler
- 
óõi"j";d" ú;^"ipio a" re,eis,n" JlàI r',t'ini"pãr n" z azs g: f^*l:l.n" 

d" 'lee6 RESoLVE expedir a

presente licenÉ à entidade abaixo identlficadâ'
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LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO - LO No THE-SEMAM-L-P1P2003186806/2020

OATA FINAL OE VALIDADEDATA DO DEFERIÍ{ENTONúirERo soLlclraçÃo

terça, 31 de dezembro dê 2024terça, 13 de julho de 2021P1P2003186806

LICENçA A BIENÍAL DE OPERAçÁO

CNPJ

le.goo.garyooat-ot
a a

RAZÃO SOCIAL

I tttteco oo R.LIMA - ME

rNscRlçÂo HUNICIP L
NOTIE FANTASIA

RVICOS DE LIMPEZAIMUNIZAR lE

ENDERIçO

I
AVE

01J6400oCENTRBSALAIuONAO L)LÉEA (zRDOUTORUARNIDA ry

I

8129{/OO - Atividadss d€ fiÍrPaennáo'egdfic'd* rnb|iÍmsnte

AÍ|VEADE(S) SEGlJ{nrr1s1 Y
T
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',\'- Compras BR

,rÍocesso
Folha:

É ubrica

JD2ZOÇT-!TrT-.-.-
a-Pcítrl de Licitações

Ôrgáo PMSE'MA

null: null

Processo no null

TERMo oE HABILITAÇÃo

A Empíesa THIAGo Do R' LIMA, inscÍita no CNPJ 23960380000101' sediada na cidade de: Terêsina - Pl, Av€nida Univêrsitária, têleíono:

8633037495, neste ato represent"o"'i"f *' iãÜiepÍesenrante. o sr(a) THIAGO DO REGO LIMA, CPF 01822572312 ê email.

regothiago26@gmail com, com poderes eitabêlêcidos no ato de invesfrdura (alos constitutivos da pessoa juídica atâ dê elêição do oulorgantê'

etc.), declâra sob as p"n"" pr"u,"tus n"-iÊl N;à.6ãó ã" ,1 dê iunho de 1!i93, reunir todos os requisitos êxigidos no ato convocatório para a

tàúíiitãião, qr"nr. ai condiçôes de qualificaçáo juridica, fiscal' técnica e econÔmice-Ínanceirâ'

Licitante declarou-se lúe/Eppiflêi: Sim

I

Data: 23111DO22
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,t\"'tÜ Compras BR
Processo: tDU.tX?
Folha: -fl!S_-

Fortal de Li.itaçóes Rubrica ?-

Órgão PMSB - MA

null: null

Processo no null

TERMO DE CREOENCIAMENTO

A empresa THIAGO DO R. LIMA, inscrita no CNPJ 23960380000',101 , COm sede na cidade d€ Toresina' à Rua Avenida univ€rsitáíia no 436 têleÍonê

8633037495, por inrermédio oe seu represãni"i,ã Ls"t, ãiràrài a" prosente rnsrrumento, toma público o cíedenciamento do sênhor THIAGO OO

REGo LtMA, cpF o1822s7zstz, com enãeiefr paiã'"-on""ponocnci" etetÍônica atravás do ê-mail íêgothiago2o@gmail.com, paÍa paíticipaí deste

processo de li6taÉo na moaalidaOe Oe "nulti,'fJOenOo para tanto, desempenhar todas as tunções inárentes ao certame tais como concoÍdar com

todas as condiçóes previstas no instrume'nio ;Jn!"#;râ;;;;úçao oã propo"t"s, ot"dâ 
" 

desistência de lances, apressntaÉo de recuÍsos e

irãã-r"i" qrã l" n.","m nocês§ários ao de suas atividades como se o próprio licitantê fosse

Data: 2311112t22

tI

t I I

I

tr

t a

,
+

I

t



Relatório Proposta Fornecedor Pregão

23.960.380/0001-01

o18.225.723-12

Processo 2A22457

Julgâmento dâ LicitâÉo Monor Píeço

Critério de ClassificâÉol Global

Razão Sociall THIAGO DO R, LIMA

THIAGO DO REGO LIMA

Licitânte declârou-se Me/EPP/Mei: Sim

Data/Hora de Envio

2411112022 14:47:37

NúmeÍo Protocolo
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001

3

4

100.000,00
00

150.000,00
00

6.10.4 Compllanoê lmunizar nv'Pdf

robeíro (1) í.Pdf
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Vdor Iotal Gloàal

Tlpo de AnexoCdado PoÍData do An€xo
Nome do Aquivo Outros

241',t112022
ANEXOS SB 048 SANITAÇÃO. pdí

OutÍos
24/i1 no221 !

sANrrAÇÁo (1).pdíANEXOS SB Outros
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