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01- IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA  
 
 
 
 
 
RAZÃO SOCIAL - MUNICIPIO DE ORLEANS - DEMAIS 
 
 
CNPJ - 82.926.544/0001-43 
 
 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL  
84.11-6-00 - Administração pública em geral 
 
 
GRAU DE RISCO - 01 
 
 
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS - 687 
 
 

ENDEREÇO - Rua XV de Novembro, nº 282    
 
 
CEP: 88870-000 - ORLEANS - Santa Catarina 
 
 
Telefones: (48) 3886-0100 
 
                  
Fax: (48) 3466-1492  
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02. LEVANTAMENTO E RELATÓRIO 
 
 
 
 
 
 
G. A TOP APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME 
CNPJ: 14.311.571/0001-51 
Avenida Presidente Nereu Ramos  nº 210, sala 1 e 2   
Urussanga, SC - Bairro: Centro 
Fone (048) 346 2824 - 3465 0961 
 
 
 
Engenheiro de Segurança do Trabalho 
André Burato Brunato 
CREA/SC - 119517-1 
NIT - 20338541742 
 
 
Técnico em Segurança  
Ademir Manoel Lopes - Registro 16 611  
 
 
 
Acompanhante: Ariel Alberton Bernardino Borges 
 
 
 
2.1. PERÍODO DO LEVANTAMENTO  
 
De 12 a 31 de Maio de 2019. 
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03. OBJETIVO: 
 

Analisar, avaliar e mensurar quantitativamente e ou qualitativamente os agentes 
de riscos físicos, químicos e biológicos, existentes no ambiente de trabalho oriundo da 
realização de atividades ou não, capazes de prejudicar a saúde do trabalhador. Orientar 
para a definição de aplicação de melhorias a serem implementadas e aplicação de 
adicionais de insalubridade e ou periculosidade, segundo as atividades executadas, 
como também, estabelecer a diretriz para a concessão da aposentadoria especial. 

 
04. INTRODUÇÃO  
  

  A elaboração deste documento está alicerçado na Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT em seu Capítulo V, Título II, relativo à Segurança e Medicina do 

Trabalho, seção XIII, artigos 189 a 197, e seção XV, artigo 200, de acordo com a redação 
dada pela Lei 6.514 de 22/12/77,  que assegura a criação e implementação de normas 
sobre atividades, operações insalubres e operações perigosas. 

Através da Portaria MTb 3.214 de 08/06/78,  se institui as Normas 
Regulamentadoras (NR), onde está inserida a NR-15 Atividades E Operações Insalubres 
e seus Anexos que norteiam os critérios técnicos e legais de caracterização de 
insalubridade, limites de tolerância e adicional devido a cada caso, e a NR-16 Atividades 
e Operações Perigosas, a qual define os parâmetros técnicos e legais de análise e 
caracterização para as atividades periculosas e o direto ao seu adicional. 
 
             A NR-15 Atividades e Operações Insalubres é composta pelos anexos: 
> Anexo 01 - Limites de Tolerância para Ruídos Continuo ou Intermitente;  
> Anexo 02 - Limites de Tolerância para Ruídos de Impacto; 
> Anexo 03 - Limites de Tolerância para a Exposição ao Calor; 
> Anexo 04 - Limites de Tolerância para Iluminação (Revogado pela Portaria 3.751 de 
23/11/1990); 
> Anexo 05 - Limites de Tolerância para Radiações Ionizantes; 
> Anexo 06 - Trabalho sobre Condições Hiperbáricas; 
> Anexo 07 - Radiações não Ionizantes; 
> Anexo 07 - Vibrações; 
> Anexo 09 - Frio 
> Anexo 10 - Umidade; 
> Anexo 11 - Agentes Químicos cuja Insalubridade é caracterizada por limite de  
Tolerância e Inspeção no local de trabalho; 
> Anexo 12 - Limites de Tolerância para Poeiras Minerais 
> Anexo 13 - Agentes Químicos; 
> Anexo 14 - Agentes Biológicos 
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Este documento também foi elaborado de modo a atender a Legislação 
Previdenciária sobre Aposentadoria Especial de acordo com o estabelecido pelo Decreto 
3048 de 06/05/199 e alterado pelo Decreto 4882 de 19/11/2003 e Instrução Normativa 
INSS/PRES Nº 77, de 21/01/2015. 
 

 

05 - RISCOS AMBIENTAIS CAPAZES DE CAUSAR DANOS A SAÚDE DO 
TRABALHADOR:  
 
              O risco é uma condição ou mudança de um conjunto de circunstâncias, que 
apresentam um determinado potencial para a existência de danos, doença ou prejuízo 
de um estabelecimento. O risco é a característica potencial ou inerente de uma 
atividade, condição ou circunstancia que pode produzir consequências adversas ou 
perigosas. Para efeito da NR-9, são considerados riscos ambientais os agentes físicos, 
químicos e biológicos, presentes no ambiente de trabalho capazes de produzir danos à 
saúde do trabalhador quando superados os limites de tolerância, considerando, ainda, a 
suscetibilidade de cada trabalhador. 
 
 
5.1 - RISCOS QUÍMICOS 
 
            Esses riscos estão agregados as substancias ou produtos químicos que podem 
contaminar um ambiente de trabalho classificam-se, segundo as suas características 
físico-químicas em aerodispersóides, gases e vapores. Ambos os grupos comportam-se 
de maneira diferente, tanto no que diz respeito ao período de permanência no ar, quanto 
as possibilidades de ingresso no organismo. Os aerodispersóides sólidos e líquidos são 
classificados em relação de tamanho da partícula e a sua forma de origem. São poeiras 
e névoas os aerodispersóides originados por ruptura mecânica de sólidos e líquidos 
respectivamente, fumos e neblina aqueles formados por condensação ou oxidação de 
vapores, proveniente, respectivamente de substancias sólidas ou líquidas a temperatura 
e pressão normal (25°C e 1 atm).   
 
 
5.2 - RISCOS FÍSICOS 
 
              Ordinariamente, os riscos físicos representam um intercambio brusco de 
energia entre o organismo e o ambiente, em quantidade maior de que o organismo é 
capaz de suportar, podendo acarretar uma doença profissional. Entre os mais 
importantes pode ser citado: Temperaturas extremas (Calor, frio), ruído, umidade, 
vibrações, pressões anormais, radiações (ionozantes e não ionizantes). 
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5.3 - RISCOS BIOLÓGICOS 
 
             A ligação entre os agentes biológicos causadores de infecção no homem como 
trabalho é muito conhecida, sendo a ocupação um dos fatores importantes nos estudos 
epidemiológicos. As doenças infecciosas podem ser definidas como aquelas que são  
transmitidas de um ser vivo para outro, geralmente microrganismo, chamado de 
hóspede, capaz de multiplicar-se nos tecidos que se aloja, causando-lhes lesões. É o 
resultado do relacionamento da população humana com outra população da biosfera 
terrestre, a do agente etiológico da doença. Dentre os agentes etiológicos os micróbios 
são os que mais chamam a atenção podendo ser encontrado no reino animal ou vegetal 
ou subprodutos destes, podendo ser, tóxicos ou infecciosos. Os agentes apresentam-se 
como: Bactérias, Virus, Fungos, Parasitas.        
 
(Item 9.1.5 da NR-9 - Para efeito desta NR, consideram-se riscos ambientais os 
agentes Físicos, Químicos e Biológicos existentes no ambiente de trabalho que, 
em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, 
são capazes de causar danos à saúde do trabalhador). 
 

 

06 - TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO: 

 

       6.1 - De caráter Coletiva 
São medidas implantadas e implementadas nos ambientes de trabalho com a finalidade 
de proteger a coletividade, ou seja, uma única medida protege todos ou a maioria dos 
funcionários de um determinado local. 

 
A tecnologia de proteção coletiva implantada define se a mesma elimina, 

neutraliza ou minimiza o agente ao limite de tolerância (LT) definido pela legislação 
vigente (NR-15 e Anexos correspondentes). 
 
6.2 - De caráter Individual 
 

       São medidas de caráter individual, que protegem cada colaborador, e que 
devem ser implantadas e implementadas segundo a NR-6 do MTE. 

A tecnologia da proteção individual implementada define se a medida elimina, 
neutraliza ou minimiza o agente ao limite de tolerância (LT) definido pela legislação 
vigente (NR-15 e Anexos correspondentes). 

  
 
 



 

 
LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho 

Município de Orleans - DEMAIS 

 

 
                              G. A TOP SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

                                Rua Almir dos Santos Pinheiro, Nº 38, salas 1 e 2 
                            Urussanga - SC 

 
 

 
  

 
9 

         6.3 - Medidas administrativas 
 
                     São medidas de Caráter Administrativo ou de organização do trabalho. Entre 

elas podemos citar: o revezamento em determinada função ou posto de trabalho, a 
obrigatoriedade do uso dos equipamentos de proteção individual, a exigência da 
participação em treinamentos, e o cumprimento das ordens de serviço expedidas pelo 
empregador. 

 
 
07 - DAS RESPONSABILIDADES: 
 
7.1 - Do empregador 
 
- Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA como atividade 
permanente da empresa ou instituição 
 
- Informar aos trabalhadores de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos 
ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis 
para prevenir ou limitar tais riscos, 
 
- Garantir que, na ocorrência de riscos ambientais nos locais de trabalho que coloquem 
em situação de grave e iminente riscos um ou mais trabalhadores, os mesmos possam 
interromper de imediato as suas atividades, comunicando o fato ao superior hierárquico 
direto para as devidas providências. 
 
 
7.2 - Dos trabalhadores 
 
- Colaborar e participar da implantação do PPRA; 
 
- Seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do PPRA; 
 
- Informar ao seu superior hierárquico direto, as ocorrências que, a seu julgamento, 
possam implicar riscos à saúde dos trabalhadores. 
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08. ATIVIDADE DA EMPRESA: 
 

             A empresa é especializada em Administração Pública em Geral e está 
dividida em: Secretaria de Administração, Secretaria da Fazenda, Secretaria da 
Educação, Cultura, Secretaria de Saúde, Secretaria da Agricultura, Secretaria de 
Assistência Social, Secretaria de Infra-Estrutura sendo estas secretarias divididas em 
Departamentos. Realiza parcerias com Entidades Estaduais, Federais, Conselhos, 
Associações Municipais.   
  
09. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO: 
 
           A empresa possui vários departamentos divididos em secretarias municipais com 
diversas repartições no município de Orleans.  
 

 
10 - SETORES DE TRABALHO 

 
A Prefeitura Municipal de Orleans possui suas secretarias em diversos endereços 

conforme segue: 
 
- Secretaria de Administração : Sede – XV de novembro, nº 282 – Centro      
 
- Secretaria da Educação: Praça Celso Ramos, nº 193 – Bairro centro 
 
- Secretaria de Saúde: Rua Miguel Couto nº 800 – Centro- anexo ao Hospital  
 
- Secretaria da Agricultura: Rua Professora Otília Mendes Mazzuco, nº 115 – Bairro 
Rio Belo 
 
- Secretaria de Assistência Social: Praça Celso Ramos nº 193 – centro        
 
- Secretaria de Infraestrutura: Rua Vítor Meireles, nº 229 – Otávio Dalazen. 
 
- Secretaria da Cultura: Praça Celso Ramos, nº 193- Centro 
 
- Secretaria da Fazenda: Rua XV de novembro nº282- Centro 
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 
 
> Turno de trabalho:  
Das 8h00 as 12h00 e das 13h30 as17h30 - De Segunda a Sexta Feira   

 
> Descrição do setor (características físicas): 

A Sede Administrativa do município está instalada na Sede – XV de novembro, nº 
282 – Centro de Orleans e desenvolve suas atividades em uma edificação com térreo e 
primeiro piso, distribuído em recepção, secretarias, gabinetes, departamentos, salas 
para reuniões, copa, sanitários. 

Esta edificação construída em alvenaria ocupa aproximadamente 270 m2, pé 
direito de 3 m, piso em assoalho de madeira, forro em madeira, janelas em madeira e 
vidro, janelas em metal e vidro, portas em madeira, cobertura em madeira e com telhas 
de cimento amianto. Iluminação feita com lâmpadas fluorescentes. Escada em madeira 
com corrimão faz a ligação entre o térreo e o primeiro piso. Na parte de trás, pátio que 
serve como estacionamento. 
 

> Atividades realizadas no setor: Definir, planejar, coordenar, executar, divulgar 
atividades administrativas referente a área de administração pública. Assistência e 
assessoria aos computadores da Prefeitura Municipal, Setor Pessoal, assessoria 
jurídica, Imprensa, TI (informática), convênios, tributação, fiscalização, trânsito, 
contabilidade, recepção e protocolo, licitação, compras, planejamento. 
 
> Principais equipamentos utilizados:  

Móveis, cadeiras, armários, materiais de escritório em geral, computadores 
completos, telefones. 
 
> Cargos e funções/atividades: 
 
Prefeito: Dirigir e administrar um governo municipal, de um ministério ou órgão 
assemelhado, fixando politicas globais e setoriais, acompanhando a execução das 
mesmas e avaliando os resultados, para assegurar o bem estar geral, a integridade e 
segurança do município e a defesa das instituições.  
 
Vice-prefeito: Auxiliar o prefeito a dirigir e administrar um governo municipal, de um 
ministério ou órgão assemelhado, fixando politicas globais e setoriais, acompanhando a 
execução das mesmas e avaliando os resultados, para assegurar o bem estar geral, a 
integridade e segurança do município e a defesa das instituições. 
 
Secretário adjunto: Garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de 
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalistas da 
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administração pública municipal. Definem diretrizes, planejam, coordenam e 
supervisionam ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança. 
 
Auxiliar administrativo: Digitar textos; controlar prazos judiciais; digitar ofícios; 
assessorar os secretários no desempenho de suas funções; gerenciar informações; 
auxiliar na execução de suas tarefas administrativas e em reuniões; marcar e cancelar 
compromissos. Coordenar e controlar equipes (pessoas que prestam serviços a 
secretaria: auxiliares de secretaria, office-boys, copeiras, motoristas) e atividades; 
controlar documentos e correspondência.   
 
Consultor jurídico administrativo e Contencioso: Promover a defesa do Município 
perante o Poder Judiciário, mediante procuração do Prefeito Municipal e intentar as 
ações judiciais necessárias aos interesses do Município, competindo-lhe ainda: Exercer 
atividades de consultoria e assessoramento ao Poder Executivo e ainda; 
Assessorar o Prefeito e demais órgãos da Prefeitura nos assuntos de Natureza Jurídica, 
emitir Pareceres, opinar sobre Projetos de Leis, instruir os vetos que o Prefeito opor, 
elaborar Minutas de Contratos e demais atividades correlatas. 
 
Continuo: Executa serviços internos e externos, entregando e/ou afixando documentos, 
correspondência, jornais e pequenos volumes, dirigindo-se aos locais indicados, 
entregar e receber documentos, assinando ou solicitando protocolo, para comprovar a 
execução do serviço; efetuar pequenas compras e pagamentos do órgão, auxiliar em 
serviços simples de escritório, separando e carimbando documentos, preparando 
etiquetas e realizando outras tarefas, sob orientação, atender pessoas, prestando-lhes 
as informações necessárias e encaminhando-as aos locai solicitados, anotar recado e 
telefonemas, comunicando posteriormente aos interessados, processa copias de 
documentos; dirige veículos leves e motocicletas, quando solicitado pela chefia imediata 
e realiza demais serviços relativos aos expedientes gerais. 
 
Coordenador especial de assuntos administrativo e legislativo (departamento 
jurídico): Planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar as ações necessárias a 
consecução dos objetivos do município de acordo com as politicas e diretrizes e as 
orientações do superior hierárquico, pronunciar-se em caráter especializado, sobre o 
assunto pertinentes do município, responsabilizando-se pelo desempenho eficiente e 
eficaz dos trabalhos que lhes são aferidos, promovendo o aperfeiçoamento dos serviços 
sob coordenação, acompanhar  e controlar o cumprimento de prazos e a tramitação dos 
expedientes  de cada departamento, realizar pesquisas técnicas, legislativas, 
doutrinarias e/ou de jurisprudência necessária a informação do que lhe for encaminhado. 
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Auxiliar de serviços gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
 
Telefonista: Atender telefonemas, operando centrais telefônicas, troncos e ramais, para 
estabelecer a comunicação interna, externa ou interurbana entre o solicitante e 
destinatário; Anunciar chamadas e informações, através do interfone; Zelar pelo 
equipamento, comunicando defeitos à chefia; orientar e emitir pareceres sobre os 
serviços referentes a centrais telefônicas; Atender as chamadas internas e externas, 
localizando as pessoas quando solicitadas; Controlar e auxiliar as ligações de telefone 
automático; Prestar informações gerais relacionadas com o órgão; manter registro de 
ligações a longa distância; Receber e transmitir mensagens pelo telefone; Fornecer 
dados para a elaboração de expediente à empresa concessionária dos serviços 
telefônicos, a respeito de mudanças, instalações, retirada, defeito, etc..; Propor normas 
de serviços e remodelação de equipamento; Manter organizados, limpos e conservados 
os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho; executar outras tarefas afins.  
 
Assistente de departamento: Elaboração e análise de documentos, relatórios e 
demonstrativos e gráficos; lançamento e registro próprios de escritório, inclusive 
lançamentos contábeis e de administração tributária; conferencia de dados e 
documentos; redação e digitação de textos relacionados com administração; 
atendimento ao público; organização de fichários e arquivos; auxiliar o gerente de 
departamento no desenvolvimento de suas atividades.  
 
Chefe de divisão: Auxiliar o Gerente de Departamento nas atividades; Cooperar com o 
Departamento de Recursos Humanos na elaboração e execução dos Programas Gerais 
de treinamento dos servidores do Poder Executivo Municipal; Proferir despachos 
interlocutórios em processos e papéis, cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos 
decisórios em processos de sua competência; Atender as pessoas ou determinar o 
atendimento durante o expediente, dos que os procurarem para tratar de assuntos 
relacionados às suas atividades profissionais. Participar de reuniões das Chefias, 
quando convocado; Manter a disciplina do pessoal; Preencher os boletins que permitam 
a apuração de mérito dos servidores sob suas ordens, para efeito de promoção, quando 
for o caso; Fazer cumprir rigorosamente o horário de trabalho do pessoal a seu cargo, 
bem como, as disposições regulamentares e as instruções para a execução dos 
serviços; Visar os pedidos de compras e as requisições de material de expediente, 
quando for o caso. 
 
Coordenador de controle interno: Acompanhar as ações administrativas do governo 
municipal, as políticas globais e setoriais, a execução das mesmas, avaliando seus 
resultados, para assegurar o bem-estar geral, a integridade e segurança do município e 
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a defesa das instituições, bem como o cumprimento da legislação em vigor assegurando 
a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à 
legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos e a avaliação dos 
resultados obtidos pela Administração, acompanhando as ações relativas à atuação 
prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos visando avaliar as ações 
governamentais e a gestão fiscal dos administradores municipais, avaliando o 
cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas 
administrativas prescritas, verificando também, a exatidão e a idealidade das 
informações contábeis e financeiras, assegurando o cumprimento das leis, coordenando 
a prestação de contas do Município, na forma da lei em vigore acompanhando os 
processos em tramitação no Tribunal de Contas do Estado de SC, envolvendo o 
Município. Controla os recursos e as atividades  do órgão público, com o objetivo de 
minimizar o impacto financeiro da materialização dos riscos. 
 
Coordenador de marketing e divulgação: Divulgar as ações da Administração 
Municipal, em especial, os atos e normas legais de efeito externo. Manter um sistema 
interno para recolhimento de matéria informativa; Elaborar boletins, programas de 
apresentações oportunas para a imprensa, rádio ou televisão; Atuar, emprestar apoio e 
colaboração aos demais órgãos da Administração, por ocasião de atos e solenidades 
públicas; Auxiliar nas campanhas publicitárias institucionais de interesse público no 
âmbito da Administração Municipal; Preparar minuta de pronunciamentos oficiais, na 
forma solicitada pelo Prefeito Municipal; Manter-se atualizado sobre notícias, temas, 
assuntos ou outras divulgações que interessam à Administração Municipal;  Registrar, 
fotograficamente, os acontecimentos e eventos municipais;  Planejar e conduzir 
pesquisas de opinião pública; Orientar na edição do Boletim Oficial do Município e 
outras publicações jornalísticas de interesse da Administração Municipal; Elaborar 
material jornalístico para a difusão de atos e fatos da Administração Municipal, de 
acordo com a especialidade de cada veículo de comunicação social seja rádio, jornal, 
televisão ou revista especializada; Coordenar a criação e aprovação das peças 
publicitárias para campanhas institucionais de interesse público, com prévia e expressa 
autorização do Prefeito Municipal;  Manter um sistema de arquivamento dos elementos 
usados para a confecção do material informativo, tanto divulgado como recebido; Atuar 
no sentido de que exista perfeito relacionamento entre os órgãos da administração, tanto 
interna como externamente, com os meios de comunicação social e, a partir daí com a 
opinião pública, visando à promoção do Município; Atuar na condição de apresentador 
chefe de cerimônia, nas solenidades promovidas pelo Município.  
 
Diretor de departamento: Programar, orientar, dirigir, coordenar, supervisionar, 
controlar e avaliar a execução de atividades a cargo da respectiva unidade; Cumprir e 
fazer cumprir as diretrizes, normas e os procedimentos técnicos, administrativos e 
financeiros adotados pela Prefeitura; Propor  aos Departamentos medidas que julgar 
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convenientes para a maior eficiência e aperfeiçoamento das atividades, projetos e 
programas, para desenvolvimento dos trabalhos em equipe; Planejar, programar e 
disciplinar a utilização dos recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao 
bom funcionamento dos trabalhos afetos à sua área de competência; Articular-se com 
as demais unidades, com vista a integração das atividades da Prefeitura; Apreciar e 
pronunciar-se em assuntos relativos à respectiva unidade; Elaborar e encaminhar ao 
Prefeito, relatórios periódicos, ou quando solicitado, sobre as atividades das respectivas 
unidades. 
 
Gerente de departamento: Gerenciam atividades de departamentos ou serviços de 
pessoal, recrutamento e seleção, cargos e salários, benefícios, treinamento e 
desenvolvimento, liderando e facilitando o desenvolvimento do trabalho das equipes. 
Assessoram diretoria e setores da empresa em atividades como planejamento, 
contratações, negociações de relações humanas e do trabalho. Atuam em eventos 
corporativos e da comunidade, representando a empresa. 
 
Gerente especial de departamento: Promover a integração das diversas Unidades 
Administrativas do Poder Executivo; Assistir o Chefe do Executivo nas suas relações 
com os Munícipes; Agendar os compromissos do Prefeito;  Representar o Prefeito em 
solenidades e perante outros órgãos oficiais; Preparar o expediente do Gabinete; 
Responsabilizar-se pelo cerimonial e pelas relações públicas do Executivo; Promover o 
acompanhamento dos atos expedidos pelos Poder Legislativo;  Elaborar Plano de Ação 
e Coordenação de Defesa Civil; Desenvolver outras atividades de natureza 
administrativa determinada pelo Chefe do Poder Executivo;  Promover o processo do 
Orçamento Participativo; Manter programas de Auditoria Interna Permanente; Manter 
convênios com a União, Estados e Municípios, bem como Entidades de Assistência 
Social, governamentais para execução de programas de assistência social;  Executar 
programa de assuntos para a integração da juventude. 
 
Secretario executivo: Coordenar, supervisionar, fiscalizar as atividades desenvolvidas 
pela equipe de funcionários, bem como monitorar o alcance das metas 
preestabelecidas, elaborar relatórios. 
 
Secretario municipal: Definir metas, planejar, coordenar e supervisionar ações, 
monitorar resultados e implantar políticas de mudança. Dar suporte na administração de 
pessoas, na administração de material, patrimônio, informática e serviços da 
administração pública municipal. 
 
Supervisor de departamento: Supervisionar todo o trabalho do departamento 
assumindo inclusive a responsabilidade pelo fiel cumprimento das diversas atividades 
inerentes ao setor, bem como participar de reuniões, planejamento e ações da 
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administração municipal além de contribuir com a equipe na busca de soluções para o 
enfrentamento das atividades do dia a dia. 
 
Coordenador executivo do PROCON: Assessorar o Prefeito na formulação da Política 
do Sistema Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor; Planejar, elaborar, propor, 
e executar a Política do Sistema Municipal de Defesa dos Direitos e interesses dos 
Consumidores; Receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias e 
sugestões apresentadas por consumidores, por entidades representativas ou pessoas 
jurídicas de direito público ou privado; Orientar permanentemente os consumidores 
sobre seus direitos e garantias; Fiscalizar as denúncias efetuadas, encaminhando à 
assistência judiciária e/ou ao Ministério Público, as situações não resolvidas 
administrativamente;  Encaminhar ao Ministério Público a noticia de fatos relativos em 
tese a crimes contra as relações de consumo e as violações a direitos difusos e 
individuais homogêneos.  Incentivar e apoiar a criação e organização de órgãos e 
associações comunitárias de defesa do consumidor e apoiar as já existentes; 
Desenvolver palestras, campanhas, feiras, debates e outras atividades correlatas sobre 
os direitos dos consumidores; Atuar junto ao Sistema Municipal de Ensino, visando 
incluir o tema Educação para o Consumo nas disciplinas já existentes, de forma a 
possibilitar a informação e formação de uma nova mentalidade nas relações de 
consumo; Colocar à disposição dos consumidores mecanismos que possibilitem 
informar os menores preços dos produtos bases; Manter cadastro atualizado de 
reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, divulgando-o 
pública e anualmente (art.44 da Lei nº 8.078/90 e Art. 2.181/97), e registrando as 
soluções remetendo cópia ao Procon Estadual e ao DPDC;  Expedir notificações aos 
fornecedores para prestarem informações sobre reclamações apresentadas pelos 
consumidores, Art. 55, § 4º da Lei nº 8.078/90;  Fiscalizar e aplicar as sanções 
administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90 e 
Decreto nº 2.181/97); Funcionar, no processo administrativo, como instância de 
julgamento. Solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnica 
para a consecução dos seus objetivos. 
 
Assistente de departamento (CORREIO): Executam serviços de apoio no correio do 
município, atendendo clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e 
serviços, tratam de documentos variados, cumprindo todo procedimento necessário 
referente aos mesmos. 
 
Assistente social do CRAS: Atividade profissional no campo do serviço social, na 
viabilização de ações assistenciais, coma aplicação dos princípios e técnicas pertinentes 
à área, aplicadas ao exame e solução dos problemas de ordem socioeconômica; 
planejar, coordenar, controlar e avaliar programas e projetos na área do Serviço Social, 
aplicados a indivíduos, grupos e comunidades; elaborar e/ou participar de projetos de 
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pesquisas, visando à implantação e ampliação de serviços especializados na área do 
desenvolvimento comunitário; participar no desenvolvimento de pesquisas médico-
sociais e interpretar junto à equipe de saúde a situação social do indivíduo e sua família; 
fornecer dados sociais para a elucidação de diagnósticos médicos e periciais; 
diagnosticar e tratar problemas sociais que impeçam comunidade, grupos e indivíduos 
que atingirem um nível satisfatório de saúde; desenvolver atividades que visem à 
promoção, à proteção e à recuperação da saúde da população, ocupando-se de 
aplicações sociais, através da mobilização e desenvolvimento das potencialidades 
humanas e sociais; mobilizar recursos da comunicação para que sejam devidamente 
utilizados e para que possam proporcionar os benefícios necessários à população; 
prover, adequar e capacitar recursos humanos institucionais e/ou comunitários, 
necessários para a realização de atividades do Serviço Social; participar de programas 
de treinamento de pessoal técnico e auxiliar para o desenvolvimento das ações de 
educação em saúde; orientar indivíduos, famílias, grupos, comunidades e instituições: 
Esclarecer dúvidas, orientar sobre direitos e deveres, acesso a direitos instituídos, 
rotinas da instituição, cuidados especiais, serviços e recursos sociais, normas, códigos e 
legislação e sobre processos, procedimentos e técnicas; ensinar a otimização do uso de 
recursos; organizar e facilitar; assessorar na elaboração de programas e projetos 
sociais; organizar cursos, palestras, reuniões. Planejar políticas sociais: Elaborar planos, 
programas e projetos específicos; delimitar o problema; definir público-alvo, objetivos, 
metas e metodologia; formular propostas; estabelecer prioridades e critérios de 
atendimento; programar atividades. Pesquisar a realidade social: Realizar estudo sócio-
econômico; pesquisar interesses da população, perfil dos usuários, características da 
área de atuação, informações in loco, entidades e instituições; Monitorar as ações em 
desenvolvimento: Acompanhar resultados da execução de programas, projetos e planos; 
analisar as técnicas utilizadas; apurar custos; verificar atendimento dos compromissos 
acordados com o usuário; criar critérios e indicadores para avaliação; aplicar 
instrumentos de avaliação; avaliar cumprimento dos objetivos e programas, projetos e 
planos propostos; avaliar satisfação dos usuários. Articular recursos disponíveis: 
Identificar equipamentos sociais disponíveis na instituição; identificar recursos 
financeiros disponíveis; negociar com outras entidades e instituições; formar uma rede 
de atendimento; identificar vagas no mercado de trabalho para colocação de 
desempregados; desempenhar tarefas administrativas: Cadastrar usuários, entidades e 
recursos; controlar fluxo de documentos; administrar recursos financeiros; controlar 
custos; controlar dados estatísticos. Utilizar recursos de informática. Executar outras 
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 
organizacional. Efetuar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais; dar informações e 
pareceres sobre materiais específicos; assistir menores, incapazes, doentes mentais, 
idosos, etc.; prestar serviços de âmbito social aos carentes e seus familiares a fim de 
promover o bem-estar social; manter organizados, limpos e conservados os materiais, 
máquinas, equipamentos e local de trabalho. Dirigir veículos leves, mediante autorização 
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prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; executar outras tarefas 
afins. Atuar como assistente técnico em ações judiciais ou processos administrativos de 
interesse do Município. 
 
Coordenador do CRAS: Planejar e dirigir os serviços do CRAS, sendo 
responsável pelo cumprimento no disposto na presente Lei, delegando funções e 
estabelecendo diretrizes que norteiam o exercício dos trabalhos. Coordenar e orientar 
os servidores do CRAS, sendo responsável pela manutenção da ordem e a execução 
eficiente dos serviços prestados.   
 
Psicólogo do CRAS: Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os 
processos mentais e sociais de individuo, grupos e instituições, com a finalidade de 
análise, tratamento, orientação e educação, diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais 
e mentais e de adaptação social, elucidar conflitos e questões e acompanhar os 
pacientes durante o processo de tratamento ou cura, investigar os fatores inconscientes 
do comportamento individual e grupal, desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e 
clinicas e coordenar equipes e atividades de área e afins. 
 
Conselheiro tutelar: Visitar residências; escolas; hospitais; atender ao público; requer a 
secretaria de ação social exames clínicos; psicológicos; consultas; auxilio diversos; 
fiscalizar áreas de entretenimento e lazer; executar o estabelecido no estatuto da 
criança e do adolescente.  
 
Técnico em contabilidade: Realizar atividades inerentes à contabilidade da Prefeitura, 
executam atividades administrativas, realizam atividades contábeis, utilizam recursos de 
informáticas e conduzir veículos leves. 
 
Contador: Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, 
acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de programas, relativas à 
área de contabilidade; organizar e dirigir os serviços de contabilidade da instituição, 
planejando, supervisionando, orientando e participando da execução, de acordo com as 
exigências legais e administrativas; planejar os sistemas de registros e operações 
contábeis atendendo as necessidades administrativas e as exigências legais; proceder a 
análise de contas; proceder ou orientar a classificação e avaliação das despesas; 
elaborar e analisar relatórios sobre a situação patrimonial, econômica e financeira da 
entidade; assessorar sobre problemas contábeis especializados da instituição, dando 
pareceres sobre práticas contábeis, a fim de contribuir para a correta elaboração de 
políticas e instrumentos de ação dos setores; elaborar e assinar balancetes, balanços e 
demonstrativos econômicos financeiros; participar de projetos multidisciplinares que 
visem o aperfeiçoamento da gestão econômico-financeira da instituição; elaborar a 
prestação de contas junto ao tribunal de contas; realizar treinamento na área de 
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atuação, quando solicitado; solicitar certidões negativas de débitos à órgãos federais e 
estaduais; atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual 
natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização 
superior; operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e 
necessário ao exercício das demais atividades; instruir os técnicos de contabilidade 
orientado da realização de suas funções; dirigir veículos leves, mediante autorização 
prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados, 
limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que 
estão sob sua responsabilidade. 
 
Auditor fiscal de tributos: Atuar em atividades de planejamento, elaboração, 
coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de 
procedimentos e programas, relativas à área de fiscalização de tributos. Verificação, 
fiscalização ou controle da observância de obrigações tributárias; apuração de dados de 
interesse do Fisco municipal; orientação a contribuintes; lavratura de notificação e autos 
de infração; elaboração de relatórios; executar serviços de auditoria fiscal tributária, 
objetivando o cumprimento da legislação tributária competente; executar outros 
procedimentos ou atividades inerentes à auditoria fiscal, objetivando verificar o 
cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo, praticando todos os atos 
definidos na legislação específica, inclusive os relativos à apreensão de mercadorias, 
livros, documentos e assemelhados, e aplicação de penalidades administrativas;  
examinar a contabilidade das empresas e dos contribuintes em geral, observada a 
legislação pertinente; Constituir os correspondentes créditos tributários apurados em 
auditoria fiscal ou por outros meios de apuração definidos na legislação, via lançamento 
e notificação fiscal; elaborar, acompanhar e executar cronogramas de auditoria fiscal, de 
lançamentos e de arrecadação de tributos; efetuar cálculos e sistemas explicativos de 
cálculos de tributos; assistir e orientar as unidades de execução no cumprimento da 
legislação tributária; supervisionar e orientar as atividades desenvolvidas na Secretaria 
Municipal de Fazenda, inclusive as atividades voltadas à orientação do sujeito passivo 
efetuados por intermédio de mídia eletrônica, telefone e outras formas de atendimento; 
orientar o cidadão no tocante à aplicação da legislação tributária, inclusive por 
intermédio de atos normativos e soluções de consultas; estudar e propor alterações na 
legislação tributária; desenvolver técnicas de aperfeiçoamento da sistemática de 
auditoria fiscal e de atividades de fiscalização no âmbito da secretaria municipal de 
fazenda, e da consciência e conhecimento comunitário no que tange a tributação; 
desenvolver estudos, objetivando a análise, o acompanhamento, o controle e a 
avaliação da evolução da receita tributária, e participar da execução de programas de 
arrecadação abrangendo: a) A elaboração das previsões e metas de receitas tributárias 
e de riscos fiscais, observando as normas técnicas e legais, considerando os efeitos das 
alterações na legislação, inclusive do impacto relacionado a eventual concessão ou 
ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de 
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receita e respectivas medidas de compensação, da variação do índice de preços, do  
crescimento econômico, ou de qualquer outro fator relevante; b) A especificação e 
execução, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da 
quantidade e valores inscritos em dívida ativa, bem como da evolução do montante dos 
créditos tributários passíveis de cobrança administrativa ou judicial; c) Coordenação e 
execução de programas de acompanhamento do desempenho das  receitas tributárias, 
sejam próprias ou por transferência; emitir pareceres em processos administrativo-
tributários, interpretando e aplicando a legislação tributária;  em caráter geral, as demais 
atividades inerentes à competência da secretaria municipal de fazenda;  realizar 
treinamento na área de atuação, quando solicitado;  atuar, na qualidade de instrutor de 
treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em 
processo de qualificação e autorização superior; operar equipamentos e sistemas de 
informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais 
atividades; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao 
exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e conservados os 
materiais, máquinas, equipamentos e localde trabalho, que estão sob sua 
responsabilidade. 
 
Coordenador especial de gabinete: Coordenador Especial de Gabinete compete 
assistir direta e imediatamente o Prefeito no desempenho de suas atribuições, colaborar 
na elaboração do planejamento estratégico, atuar na supervisão de Programas de 
Governo, desenvolver ações na elaboração de projetos e auxiliar o Coordenador de 
Governo de modo geral.  
 
Coordenador geral de gestão de pessoas: Executar as atividades relativas ao 
recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento dos recursos humanos 
pertencentes aos quadros do Poder Público Municipal; Manter atualizado o cadastro 
funcional e as anotações quanto aos afastamentos, férias, licenças, faltas;  Efetuar os 
controles e processos das rotinas de pessoal;  Orientar os servidores em assuntos 
pertinentes à sua lida funcional; Fornecer certidões de tempo de serviço e outras 
informações solicitadas sobre o servidor municipal;  Processar os registros relativos ao 
ingresso ou saída do serviço público municipal, assim como os atos de nomeação, 
designação, promoção, averbação, exoneração, admissão e demissão de pessoal; 
 Instituir e coordenar a capacitação dos recursos humanos dentro da dinâmica do 
processo participativo do planejamento estratégico municipal;  Propor diretrizes para 
reforma constante da estrutura, a fim de melhorar a prestação de seus serviços e 
atender as necessidades da comunidade;  Elaborar a folha de pagamento, recibos de 
rescisão de contrato, análise critica e rotinas de controle do custo da folha, estatísticas 
de pessoal; Preparar a escala de férias anual;  Instruir e emitir parecer, proferir 
despachos em processos relativos a requerimentos, petições, pedidos de informações, 
concessão de direitos e vantagens quando apresentados por autoridade superior ou 
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pelo servidor;  Manter arquivos de Leis, Decretos, Portarias e outros atos normativos de 
interesse para a administração de pessoal;  Proceder aos registros e as anotações nas 
carteiras profissionais do pessoal admitido sob a legislação trabalhista;  Efetuar o 
controle de horas extras, a frequência dos servidores efetivos e os admitidos 
temporariamente;  A averbação e classificação dos descontos; emissão de relatórios de 
créditos de terceiros para fins de recolhimento dos créditos correspondentes;  Elaborar 
as relações e as guias de recolhimento das obrigações previdenciárias devidas pelo 
empregado e empregador em favor da previdência e ao FGTS;  Preparar as informações 
financeiras para fins de declaração à receita federal dos rendimentos pagos ou 
creditados aos servidores; Administrar os serviços e a política de saúde ocupacional e 
de segurança no trabalho;  Elaboração de processos seletivos simplificados em todas as 
suas fases, até resultado final com as devidas publicações;  Confecção de portarias de 
atos de pessoal;  Coordenação do processo de Avaliação de Desempenho dos 
Servidores Municipais. 
 
Analista de sistemas: Desenvolver, sob supervisão, sistemas de informação 
corporativos e departamentais, seguindo as metodologias, recursos e técnicas 
disponíveis; Participar da análise do sistema de informação proposto; Executar a 
implementação do projeto físico do sistema; Participar da implantação e do 
acompanhamento do período pós-implantação e executar a manutenção corretiva de 
sistemas de informação; fazer levantamento de dados junto ao usuário, identificando 
suas necessidades de sistemas visando dimensionar e definir as características, análise 
de viabilidade técnica e custo/benefício;  elaborar anteprojeto de sistemas, definindo sua 
abrangência, recursos necessários e alternativas técnicas de funcionamento e operação, 
visando verificar a viabilidade de sua implantação e submetê-lo à aprovação do usuário;  
elaborar o projeto dos sistemas, definindo os arquivos de entrada e saída, programas e 
demais características do sistema;  acompanhar a implantação dos sistemas; 
executando testes simulados, até que os mesmos estejam confiáveis; prestar todas as 
informações necessárias à elaboração ou à atualização da documentação dos sistemas 
sob sua responsabilidade, zelando pela sua exatidão.; atualizar e prestar serviços de 
manutenção nos sistemas já implantados identificando falhas e problemas ocorridos, 
definindo e propondo alternativas técnicas de funcionamento, visando otimizar o 
processamento de dados; analisar a qualidade e conveniência de aquisição de novos 
equipamentos, programas ou trocas de versões, mediante parecer técnico; configurar e 
manter a rede de teleprocessamento da instalação; orientar programadores e 
operadores no sentido de otimizar os recursos de hardware e software; desenvolver 
trabalhos de natureza técnica, inerentes a área de informática, visando ao atendimento 
das necessidades dos usuários da instituição no que se refere a informatização de seus 
serviços, podendo atuar em uma ou mais das especificações que essa função abrange; 
desenvolver e dar manutenção nos sistemas de informação; prestar suporte técnico e 
metodológico no desenvolvimento de sistemas; administrar dados; administrar bancos 
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de dados; estudar e/ou disseminar os recursos de software e hardware tanto voltados ao 
tratamento de informações como voltados a comunicação de dados em ambientes 
interconectados; realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; prestar 
suporte técnico voltado à manutenção de software básico;  prestar suporte técnico 
voltado à segurança física e lógica de dados;  desenvolver e implantar métodos e fluxos 
de trabalhos voltados à otimização das atividades operacionais; atuar, na qualidade de 
instrutor de treinamentos e outros eventos de igual  natureza, mediante participação 
prévia em processo de qualificação e autorização superior;  operar equipamentos e 
sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das 
demais atividades; Administrar a rede de microcomputadores do Município, gerenciar os 
sistemas de banco de dados, realizar a manutenção da rede de computadores 
conectados ao CPD e das redes lógicas para a comunicação entre equipamentos; fazer, 
diariamente, as cópias de segurança do banco de dados, analisar informações para 
desenvolvimento e implantação de sistema de processamento de dados; fornecer 
suporte para instalação de software e hardware; configurar microcomputadores, 
impressoras e outros  equipamentos de informática; interagir entre a Prefeitura e 
empresas de telecomunicações, com a finalidade de manter a comunicação de dados 
entre as Secretarias que utilizam as redes externas (modem, linhas privadas, link de 
acesso via rádio – wireless); utilizar a Internet para enviar e receber e-mail, atualizar a 
página do Município junto ao provedor da Internet, consultar informações sobre 
produtos, softwares e outros, atualizar softwares e drivers de equipamentos; instalação, 
desinstalação e reinstalação de softwares, encaminhando, se necessário, para 
assistência técnica; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando 
necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e 
conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob 
sua responsabilidade. 
 
Coordenador especial de obras públicas: Acompanhar, planejar e coordenar a 
execução das obras de engenharia de interesse da administração municipal, em 
conjunto com o Departamento de Planejamento e Secretaria de Infra Estrutura do 
Município; Analisar através do relatório de estimativa de funcionamento da entidade 
concedente a viabilidade dos convênios;  Monitorar in loco a execução dos convênios e 
aplicação dos recursos municipais, estaduais e federais, concedidos às entidades e 
demais órgãos municipais;  Verificar as prestações de contas de acordo com os seus 
respectivos planos de trabalho, de acordo com a legislação vigente; Expedir relatório 
dos resultados atingidos, com a demonstração do "Impacto Social"; Supervisionar a 
elaboração do diário de obras, verificando "in loco", a execução das obras públicas e a 
competente anotação no respectivo diário; Elaborar laudos, emitir pareceres e planos de 
trabalho necessários para atendimento das exigências próprias da Defesa Civil, em 
casos de estado de emergência e/ou calamidade pública. 
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Desenhista: Desenhar plantas, cortes, fachadas e detalhes de prédios, elaborar 
gráficos e desenhos em perspectiva; preparar e passar croquis para a escala; executar 
desenhos arquitetônicos e de projetos de obras; fazer desenhos de reservatórios, filtros, 
decantadores e redes de água e esgoto; fazer cálculos de coordenadas geográficas; 
elaborar e desenhar letreiros, cartazes, clichês, organogramas, fluxogramas e gráficos 
em geral; fazer desenhos didáticos em geral; executar plantas em face de cadernetas de 
campo ou hidrográficas; desenhar projetos de ajardinamento; elaborar esquemas de  
sistemas elétricos e telefônicos; proceder à reconstituição de plantas; desenhar plantas 
de alinhamento, traçado de ruas, cortes, curvas de nível; executar a redução e 
ampliação de plantas; colaborar na confecção de maquetes; responsabilizar-se pela 
guarda e conservação de material de trabalho, bem como por equipes auxiliares 
necessárias à execução das atividades próprias do cargo execução de tarefas afins; 
dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das 
demais atividades; manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, 
equipamentos e local de trabalho. 
 
Diretor de planejamento: Desenvolver as diversas etapas de estudos e projetos em 
geral; supervisionar a execução das obras; projetar estruturas civis de obras municipais; 
supervisionar e participar das perícias judiciais, elaborando laudos e vistorias; 
desenvolver estudos e coordenar ensaios para o desenvolvimento de novas tecnologias; 
definir cronogramas, estudos de viabilidade técnico-econômica; fornecer assistência 
técnica de consultoria de projeto, construção, planejamento e controle de obras, 
programas, elaborar projetos relacionados a Defesa Civil Municipal nos casos de 
emergência e calamidade pública, elaborar projetos em  busca de recursos em outras 
esferas de governo; conceder alvará de construção após análise da legalidade e 
aprovação do projeto; orientar o fiscal de obras nas vistorias e determinar o embargo de 
obras clandestinas; fiscalizar a aplicação do Plano Diretor do município, Código de 
Posturas e Código de Obras; coordenar os projetos e obras de engenharia e serviços 
civis de sua área de atuação; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando 
necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e 
conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho. 
 
Engenheiro civil: Atividade profissional, na área da engenharia civil, inclui a fiscalização 
de obras de execução contratada, a elaboração de estudos e pareceres técnicos de 
engenharia e a orientação da execução de obras;  elaborar projetos e estudos em geral; 
fiscalizar a execução das obras; auxiliar nos estudos e projetos de obras municipais; 
participar das perícias judiciais, elaborando laudos e vistorias; participar em estudos e 
acompanhar ensaios para o desenvolvimento de novas tecnologias; gerenciar  contrato; 
fiscalização de obras e serviços de engenharia; planejamento, cronogramas físicos e 
financeiros e avaliação do andamento de serviços; elaboração de orçamentos, 
composições de preços e custos diretos e indiretos; utilizar  recursos de informática 
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como Auto-Cad, Word e Excel;  supervisionar, coordenar e dar orientação técnica; 
elaborar estudos, planejamentos, projetos e especificações em geral de regiões, zonas, 
cidades, obras, estruturas, transporte; realizar estudos de viabilidade técnico-econômica; 
prestar assistência, assessoria e consultoria; realizar   serviços de manutenção e reparo 
nas edificações, observando normas técnicas e dispositivos oficiais; estudar e 
estabelecer métodos de utilização eficaz e econômica de materiais e equipamentos, 
bem como de gerenciamento de pessoal; supervisionar serviços elétricos, eletrônicos e 
de telecomunicações; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando 
necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e 
conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho; desempenhar 
outras tarefas afins. 
 
Fiscal de obras: Fiscalizar as atividades e obras, por meio de vistorias, inspeções e 
análises técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos, visando o 
cumprimento da legislação técnica; organizar e acompanhar medição de ruas; Organizar 
e acompanhar execução de loteamentos, no que diz respeito a alinhamento de casas, 
lotes e ruas; fazer cumprir as leis pertinentes a este trabalho; organizar e acompanhar a 
liberação de números para casas do município; executar outras tarefas correlatas 
mediante determinação superior; fiscalização da aplicação do código de posturas 
municipais e notificação das irregularidades verificadas; fiscalização e notificação 
resultantes da aplicação do Código de Obras; fiscalização e notificação resultantes da 
aplicação do código de obras; realização de embargos; elaboração de Laudos Técnicos 
ou similares; fiscalizar a expedição de alvarás de construção; Fazer verificação de 
denúncias e notificações sobre construções clandestinas, aplicando as medidas 
cabíveis, inclusive o embargo; acompanhar o andamento das construções autorizadas 
pela Prefeitura, determinando o embargo das que não estão de acordo com o processo 
de construção; informar o setor competente das novas edificações para os devidos 
lançamentos de tributos; verificação do cumprimento da legislação referente a terrenos 
baldios e passeios públicos; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando 
necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e 
conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob 
sua responsabilidade; entre outras atividades correlatas. 
 
Recepcionista: Recepção e atendimento do público interno ou externo, buscando 
identificá-las e encaminhá-las aos setores competentes; atendimento a ligações 
telefônicas, agendamento de serviços, atribuições gerais de escritório; controle de fluxo 
de papéis, observando regras de protocolo; organização de manutenção de fichários de 
arquivos, coleta e entrega de documentos, expedientes externos diversos, junto a 
repartições e estabelecimentos públicos; recepção e protocolo de documentos e 
requerimentos; realização de serviços nos diversos órgãos conveniados com a 
administração municipal; operação de computadores; dirigir veículos leves, mediante 
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autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; manter 
organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de 
trabalho. 
 
Administrador de Empresa: Planejam, organizam, controlam e assessoram as 
organizações nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações 
financeiras, tecnológica, entre outras; implementam programas e projetos; elaboram 
planejamento organizacional; promovem estudos de racionalização e controlam o 
desempenho organizacional. Prestam consultoria administrativa e organizações e 
pessoas.   
 
Coordenador especial de gabinete: Coordenador Especial de Gabinete compete 
assistir direta e imediatamente o Prefeito no desempenho de suas atribuições, colaborar 
na elaboração do planejamento estratégico, atuar na supervisão de Programas de 
Governo, desenvolver ações na elaboração de projetos e auxiliar o Coordenador de 
Governo de modo geral.  
 
Coordenador geral de governo: À Coordenação Geral do Governo compete assistir 
direta e imediatamente o Prefeito no desempenho de suas atribuições, colaborar na 
elaboração do planejamento estratégico, atuar na supervisão de Programas de Governo, 
orientar a reforma da administração municipal, visando o trabalho eficiente e integrado 
do Poder Executivo. Criar comissões ou organizar equipes de trabalho de duração 
temporária, com a finalidade de solucionar questões alheias à competência isolada das 
unidades de execução; acompanhar os trabalhos de serviços externos de limpeza 
urbana, concessão de água e esgoto no município; designar e dispensar os ocupantes 
das funções gratificadas da Coordenadoria Geral de Governo com aprovação final do 
Prefeito Municipal; programar, organizar, dirigir, orientar, controlar e coordenar as 
atividades políticas do Governo; executar outras atribuições correlatas conforme 
determinação superior; coordenar as relações com entidades, organizações e a 
comunidade; encaminhar projetos de lei, resoluções e decretos, aos órgãos 
competentes; providenciar na elaboração do texto final da lei para posterior sanção do 
Prefeito; proceder aos registros pertinentes das leis sancionadas e/ou promulgadas; 
sendo suas atribuições exercidas pelo titular do cargo em comissão de Coordenador 
Geral do Governo. 
 
Diretor de gabinete: Assessorar o Prefeito na adoção de medidas administrativas que 
propiciem a harmonização das iniciativas dos diferentes órgãos municipais; Elaborar e 
assessorar o expediente oficial do Prefeito, supervisionar a elaboração de sua agenda 
administrativa e social; Encaminhar para publicação os atos do Prefeito, articulando-se, 
para efeito de observância a prazos, requisitos e demais formalidades legais, com a 
Secretaria de Gestão de Pessoas, Logística e Modernização Organizacional; 



 

 
LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho 

Município de Orleans - DEMAIS 

 

 
                              G. A TOP SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

                                Rua Almir dos Santos Pinheiro, Nº 38, salas 1 e 2 
                            Urussanga - SC 

 
 

 
  

 
26 

Apoiar o Prefeito no acompanhamento das ações das demais Secretarias, em sincronia 
com o plano de governo municipal; Cuidar da administração geral do prédio em que 
funciona o Gabinete do Prefeito, zelando pelos bens imóveis e móveis, incluindo acervo 
de obras de arte; Coordenar a elaboração de mensagens e exposições de motivos do 
Prefeito à Câmara Municipal, bem como a elaboração de minutas de atos normativos, 
em articulação com a Procuradoria Geral do Município ou secretário da área específica; 
Controlar a observância dos prazos para emissão de pronunciamentos, pareceres e 
informações da responsabilidade do Prefeito; Receber e atender com cordialidade a 
todos quantos o procurem para tratar, junto a si ou ao Prefeito, de assuntos de interesse 
do cidadão ou da comunidade, providenciando, quando for o caso, o seu 
encaminhamento às secretarias da área; Exercer outras atividades correlatas ou que lhe 
sejam delegadas pelo Prefeito Municipal. 
 
Subprefeito: Coordenar os Planos Municipais e de Bairros, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pelo Plano Estratégico da Cidade. Compor com Subprefeitos vizinhos,  
instancia  intermediárias  de planejamento  e gestão, nos casos  em que o tema  ou o 
serviço  em causa, exigirem tratamento  para além  dos seus limites territoriais. 
Estabelecer formas articuladas de ação, planejamento e gestão com as subprefeituras e 
Municípios limítrofes a partir das diretrizes governamentais para a política municipal de 
relações metropolitanas. Atuar como indutores do desenvolvimento local, 
implementando políticas a partir das vocações regionais e dos interesses manifestos 
pela população. Ampliar a oferta, agilizar e melhorar a qualidade dos serviços locais a 
partir das diretrizes centrais. Facilitar o acesso e imprimir transparência aos serviços 
públicos tornando-os mais próximos dos cidadãos. 
 
Motorista (zelador): Zelar pela manutenção do patrimônio, atender e controlar a 
movimentação de pessoas, receber objetos, mercadorias, materiais e equipamentos. 
 
11.1- Condições do ambiente de trabalho: 
 
Agentes Físicos:  
 
 
- Ruído 

TIPO DE  
EXPOSIÇÃO 

MEDIÇÃO/ 
DECIBELIMETRIA 

LIMITE DE 
TOLERANCIA  

NR 15-ANEXO 1 

 
NIVEL DE  

AÇAO NR 09 

 
Habitual 

Permanente 
68.00 dB (A) 85.00 dB (A) 80.00 dB (A) 
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Parecer Técnico Referente ao Ruído: Conforme observado o ruído não ultrapassa os 
limites de tolerância estabelecidos nas normas vigentes.  
 

Agentes Químicos: Não há 
  
Agentes Biológicos: Não há 
 
Riscos de Acidentes: Não há  
 
Obs.: Não foram encontrados outros agentes com potencial nocivo, conforme as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
 
> Tecnologia de proteção coletiva e individual existente (Eficiência e Eficácia). 
 
Equipamentos de Proteção Individual:  
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Não há 
 
Equipamentos de Proteção Coletiva: Bebedouro, ventiladores de parede, extintores 
de incêndio. 
 
11.2. Conclusão: 
 
Prefeito: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente não 
apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e medicina 
do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres conforme NR 
15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Vice-prefeito: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente 
não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e 
medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres 
conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Secretario adjunto: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta risco a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança 
e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres, 
conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do M.T.E. e Anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Auxiliar administrativo: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
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segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Consultor jurídico administrativo e Contencioso: O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as 
normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é 
realizada em condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo 
IV do Decreto 3048/99. 
 
Continuo: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente não 
apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e medicina 
do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres conforme NR 
15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Coordenador especial de assuntos administrativo e legislativo (departamento 
jurídico): O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente não 
apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e medicina 
do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres conforme NR 
15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Telefonista: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente 
não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e 
medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres 
conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Assistente de departamento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Chefe de divisão: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Coordenador de controle interno: O trabalhador dessa função realiza atividades 
nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em 
condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do 
Decreto 3048/99. 
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Coordenador de marketing e divulgação: O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as 
normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é 
realizada em condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo 
IV do Decreto 3048/99. 
 
Diretor de departamento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Gerente de departamento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Gerente especial de departamento: O trabalhador dessa função realiza atividades 
nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em 
condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do 
Decreto 3048/99. 
 
Secretario executivo: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Secretario municipal: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Supervisor de departamento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Coordenador executivo do PROCON: O trabalhador dessa função realiza atividades 
nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em 
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condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do 
Decreto 3048/99. 
 
Assistente de departamento (CORREIO): O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as 
normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é 
realizada em condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo 
IV do Decreto 3048/99. 
 
Assistente social do CRAS: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Coordenador do CRAS: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Psicólogo do CRAS: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Conselheiro tutelar: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Técnico em contabilidade: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Contador: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente não 
apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e medicina 
do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres conforme NR 
15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
Auditor fiscal de tributos: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
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segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Coordenador especial de gabinete: O trabalhador dessa função realiza atividades 
nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em 
condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do 
Decreto 3048/99. 
 
Coordenador geral de gestão de pessoas: O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as 
normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é 
realizada em condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo 
IV do Decreto 3048/99. 
 
Analista de sistemas: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Coordenador especial de obras públicas: O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as 
normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é 
realizada em condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo 
IV do Decreto 3048/99. 
 
Desenhista: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente 
não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e 
medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres 
conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Diretor de planejamento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Engenheiro civil: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
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Fiscal de obras: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Recepcionista: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Administrador de empresas: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Coordenador especial de gabinete: O trabalhador dessa função realiza atividades 
nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em 
condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do 
Decreto 3048/99. 
 
Coordenador geral de governo: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Diretor de gabinete: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Subprefeito: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente 
não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e 
medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres 
conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Motorista (zelador): O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
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Auxiliar de serviços gerais: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente, sendo que determina o beneficio é a presença do agente no processo de  
manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no ambiente de 
trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a integridade 
física do trabalhador. 
 
Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar 
de Serviços gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

 
Trabalho,  

operação e 
manuseio de 

álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
                  Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Obs.: Não foram encontrados outros agentes com potencial nocivo, conforme as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
 
 
12- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO:  
 
> Turno de trabalho:  
Das 8h00 as 12h00 e das 13h30 as17h30 – De Segunda a Sexta Feira   
 
> Descrição do setor (características físicas): 

A secretaria da educação do município está instalada na  Praça Celso Ramos, nº 
193 - Bairro centro/ Orleans e desenvolve suas atividades em uma edificação com térreo 
e primeiro piso, distribuído em recepção, secretarias, gabinetes, departamentos, salas 
para reuniões, copa, sanitários. 
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Esta edificação construída em alvenaria ocupa aproximadamente 378 m2, pé 
direito de 2,8 m, piso em cerâmica, forro em gesso, janelas em alumínio e vidro, janelas 
em metal e vidro, portas em madeira, cobertura em madeira e com telhas de cimento 
amianto. Iluminação feita com lâmpadas fluorescentes. Escada em aclive com corrimão 
faz a ligação entre o térreo e o primeiro piso.  
 
> Atividades realizadas no setor: Elaboração e análise de documentos, relatórios e 
demonstrativos e gráficos, lançamento e registros próprios de escritório, inclusive 
lançamentos contábeis e de administração tributaria, conferencia de dados e 
documentos, redação e digitação de textos relacionados com administração, 
atendimento ao público, organização de fichários e arquivos, auxiliar o gerente de 
departamento no desenvolvimento de suas atividades.  
 
> Principais equipamentos utilizados:  

Móveis, cadeiras, armários, materiais de escritório em geral, computadores 
completos, telefones. 
 
> Cargos e funções/atividades: 
 
Assistente de departamento: Elaboração e análise de documentos, relatórios e 
demonstrativos e gráficos; lançamento e registro próprios de escritório, inclusive 
lançamentos contábeis e de administração tributária; conferencia de dados e 
documentos; redação e digitação de textos relacionados com administração; 
atendimento ao público; organização de fichários e arquivos; auxiliar o gerente de 
departamento no desenvolvimento de suas atividades.  
 
Assistente especial de esportes: Auxilia no desenvolvimento, com crianças, jovens e 
adultos, atividades físicas; Auxilia nos ensinamentos de técnicas desportivas e na 
realização de treinamentos especializados com atletas de diferentes esportes; Auxilia na 
instrução dos princípios e regras inerentes a cada esporte; Auxilia no preparo físico dos 
atletas; acompanha e auxilia na supervisão das práticas desportivas; Auxilia na 
elaboração de informes técnicos da área de atividades físicas e do desporto. 
 
Auxiliar de ensino de educação infantil: Executar trabalhos de auxílio aos docentes 
do Ensino de Educação Infantil no tocante a: Recepcionar as crianças na entrada e 
saída do horário escolar; Realizar tarefas de banho e higiene das crianças; Fornecer 
alimentação das crianças nos horários determinados; Manter vigilância permanente às 
crianças no tocante a saúde e alimentação; Zelar pela higiene e conservação da sala, 
objetos e materiais pertencentes às crianças; Auxiliar na recreação e atividades de 
coordenação psicomotora das crianças; Executar toda e qualquer tarefa compatível com 
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o seu cargo, bem como aquelas que lhe forem atribuídas pela Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
Auxiliar de serviços gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
 
Coordenador de esportes: Estimular a organização do esporte escolar, amador e 
profissional; Estimular a organização comunitária, objetivando a instituição de 
associações com fins desportivos, recreativos e de lazer; Estimular e organizar as 
competições esportivas entre as entidades organizadas no Município; Estimular e 
organizar as competições e participação nos jogos regional e estadual, em especial os 
jogos aberto de Santa Catarina; Articular-se com a indústria, o comércio e o setor de 
serviços na busca de patrocínio; Auxiliar disponibilizando recursos, devidamente 
autorizados pelo Chefe do Poder Executivo, bem como espaço para atender 
competições a nível local, regional e nacional que se realizem no Município de Orleans. 
 
Diretor de departamento: Garantem suporte na gestão de pessoas, na administração 
de material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meias e finalísticas da 
administração publica municipal. Definem diretrizes, planejam, coordenam e 
supervisionam ações, monitorando resultados e fomentando politicas de mudanças. 
 
Diretor de estabelecimento escolar: Representar a escola na comunidade; 
responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes estabelecidas no 
Plano de Metas da Administração Pública Municipal; coordenar, em consonância com a 
Secretaria de Educação, a elaboração, a execução e a avaliação da proposta político-
pedagógica da Escola; coordenar a implantação da proposta político-pedagógica da 
escola, assegurando o cumprimento do currículo e do calendário escolar; organizar o 
quadro de recursos humanos da escola com as devidas atribuições de acordo com os 
cargos providos; administrar os recursos humanos, materiais e financeiros da escola; 
velar pelo cumprimento do trabalho de cada docente; divulgar a comunidade escolar a 
movimentação financeira da escola; apresentar, anualmente, à Secretaria de Educação 
e comunidade escolar, a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem 
à melhoria da qualidade de ensino, bem como aceitar sugestões de melhorias; manter o 
tombamento dos bens públicos da escola atualizado, zelando pela sua conservação; 
assessorar e acompanhar as atividades dos Conselhos Municipais da área da 
educação; oportunizar discussões e estudos de temas que envolvam o cumprimento das 
normas educacionais; articular com as famílias e a comunidade, criando processos de 
integração da sociedade com a escola; avaliar o desempenho dos professores sob sua 
direção. 
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Fonoaudiólogo: Avaliar as deficiências do cliente, realizando exames fonéticos, da 
linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias, para estabelecer o plano 
de treinamento ou terapêutico; Encaminhar o cliente ao especialista, orientando este e 
fornecendo-lhe indicações, para solicitar parecer quanto ao melhoramento ou 
possibilidade de reabilitação; Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou à 
praticabilidade da reabilitação fonoaudiologia, elaborando relatórios para complementar 
o diagnóstico; Programar, desenvolver e supervisionar o treinamento de voz, fala, 
linguagem, expressão de pensamento verbalizado, compreensão do pensamento 
verbalizado e outros, orientando e fazendo demonstrações de respiração funcional, 
impostação de voz, treinamento fonético, auditivo, de dicção e organização do 
pensamento em palavras, para reeducar e/ou reabilitar o cliente; Opinar quanto às 
possibilidades fonatórias e auditivas do indivíduo, fazendo exames e empregando 
técnicas de avaliação específicas, para possibilitar a seleção profissional ou escolar; 
Participar de equipes multiprofissionais para identificação de distúrbios de linguagem em 
suas formas de expressão e audição, emitindo parecer de sua especialidade, para 
estabelecer o diagnóstico e tratamento; Assessorar autoridades da instituição, 
preparando informes e documentos em assuntos de fonoaudiologia, a fim de possibilitar 
subsídios para elaborar pareceres, portarias e outros; Colaborar, quando solicitado, com 
as equipes de atuação-supervisão do estágio supervisionado em psicologia para efeitos 
diagnósticos, de tratamento, de planejamento e de programação de ações destinadas a 
atender necessidades das populações atendidas, em sua área de conhecimento; efetuar 
exames audiológicos;   providenciar, recomendar e/ou realizar tratamentos 
especializados; participar de reuniões médicas, cursos e palestras sobre medicina 
preventiva nas entidades assistenciais e comunitárias;  preencher os relatórios de 
comprovação de atendimentos; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, 
quando necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e 
conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho; desempenhar 
outras tarefas afins. 
 
Gerente de departamento: Gerenciam atividades de departamentos ou serviços de 
pessoal, recrutamento e seleção, cargos e salários, benefícios, treinamento e 
desenvolvimento, liderando e facilitando o desenvolvimento do trabalho das equipes. 
Assessoram diretoria e setores da empresa em atividades como planejamento, 
contratações, negociações de relações humanas e do trabalho. Atuam em eventos 
corporativos e da comunidade, representando a empresa. 
 
Gerente especial de departamento: Promover a integração das diversas Unidades 
Administrativas do Poder Executivo;  Assistir o Chefe do Executivo nas suas relações 
com os Munícipes; Agendar os compromissos do Prefeito;  Representar o Prefeito em 
solenidades e perante outros órgãos oficiais; Preparar o expediente do Gabinete; 
Responsabilizar-se pelo cerimonial e pelas relações públicas do Executivo; 
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Promover o acompanhamento dos atos expedidos pelos Poder Legislativo; Elaborar 
Plano de Ação e Coordenação de Defesa Civil; Desenvolver outras atividades de 
natureza administrativa determinada pelo Chefe do Poder Executivo; Promover o 
processo do Orçamento Participativo; Manter programas de Auditoria Interna 
Permanente; Manter convênios com a União, Estados e Municípios, bem como 
Entidades de Assistência Social, governamentais para execução de programas de 
assistência social;  Executar programa de assuntos para a integração da juventude. 
 
Motorista: Direção de veículos automotores, incluídos os utilitários, caminhões, de 
transporte de pessoas e materiais e condução de enfermos nas ambulâncias ou micro 
ônibus em transporte municipal e fora do município; inclui-se o abastecimento, a 
conservação e manutenção do veículo verificando o óleo, água, estado de 
funcionamento e dos pneus; realização de serviços de transporte e entrega de 
documentos, materiais e volumes em expedientes externos junto a estabelecimentos e 
repartições diversas; efetuar pequenos reparos no veículo sob a sua responsabilidade; 
comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com o veículo 
sob a sua responsabilidade; proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, 
lubrificantes e manutenção em geral; auxiliar na carga e descarga de materiais ou 
equipamentos; tratar os passageiros com respeito e urbanidade; manter atualizado o 
documento de habilitação profissional e informar ao chefe imediato a regularidade da 
documentação do veículo; executar as tarefas em conformidade com a legislação 
pertinente respondendo pelas infrações cometidas; executar outras tarefas afins. 
 
Nutricionista: Planejar, coordenar e supervisionar serviços ou programas de nutrição e 
alimentação da coletividade no âmbito da saúde pública, desenvolvendo campanhas 
educativas e outras atividades correlatas, a fim de contribuir para a criação de hábitos e 
regimes alimentares adequados entre a população e consequente melhoria da saúde 
coletiva; examinar o estado de nutrição do indivíduo ou do grupo, avaliando os diversos 
fatores relacionados com problemas de alimentação, como classe social, meio de vida e 
outros, para aconselhar e instruir a população; proceder ao planejamento e elaboração 
de cardápios e dietas especiais, baseando-se na observação da aceitação dos 
alimentos pelos comensais e no estudo dos meios e técnicas de introdução gradativa de 
produtos naturais mais nutritivos e econômicos, para oferecer refeições balanceadas. 
Exercer as atividades e funções inerentes à profissão, de acordo com as normas 
técnicas; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao 
exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e conservados os 
materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho; desempenhar outras tarefas 
afins. 
 
Psicólogo: Promover o acompanhamento e o atendimento psicológico aos alunos da 
rede municipal; Prestar acompanhamento psicológico aos alunos quando necessário; 
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Realizar psicodiagnósticos para fins de avaliação das condições pessoais do aluno e da 
instituição; Realizar, quando necessário, visitas domiciliares, devidamente autorizadas; 
Desenvolver programas específicos que atendam às necessidades psicológicas dos 
alunos; Utilizar métodos e técnicas psicológicas e terapia breve e grupal, com os 
objetivos de diagnóstico psicológico; Orientar psicopedagógicamente e solucionar 
problemas de ajustamento; Manter atualizados prontuários de  atendimento; Preencher 
relatórios necessários à comprovação do atendimento; Realizar perícias e emitir 
pareceres sobre a matéria de psicologia que envolva alunos, enquanto no desempenho 
das suas funções; Prestar assessoramento na área de sua competência; Executar 
outras atribuições correlatas, integrantes do universo de funções da profissão de 
psicólogo. 
 
Secretario adjunto: Garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de 
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalistas da 
administração pública municipal. Definem diretrizes, planejam, coordenam e 
supervisionam ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança. 
 
Secretario de escola: Participar, em conjunto com a equipe escolar, da formulação e 
implementação do Plano de Gestão da Escola; Contribuir para a integração escola 
comunidade, garantindo que todos os que precisam da secretaria da escola sejam 
atendidos com respeito e urbanidade; Conhecer e aplicar os princípios e normas que 
regem a administração escolar em seus aspectos administrativos, garantindo a 
transparência de procedimentos; Desempenhar as ações e competências previstas na 
legislação pertinente ao cargo; Conhecer as Normas Regimentais Básicas para as 
Escolas Municipais e o Regimento da Escola, garantindo a aplicação, em especial no 
que diz respeito à escrituração da vida escolar dos alunos e à regularização da vida 
funcional de todos os servidores da escola; Conhecer as estratégias e processos de 
gestão de pessoas, de formação em serviço e de capacitação continuada, com 
utilização de tecnologias modernas e de informática; Compreender a estrutura 
organizacional da Secretaria da Educação bem como discernir sobre os diferentes níveis 
de competências e atribuições relativas ao cargo de chefia.; Elaborar e providenciar a 
divulgação de editais, comunicados e instruções relativas às atividades escolares; 
Exercer a liderança na coordenação das atividades concernentes à secretaria da escola; 
Dominar conhecimentos de redação oficial para elaborar e instruir expedientes, 
fundamentando o parecer conclusivo na legislação especifica e dando o correto 
encaminhamento. 
 
Secretario municipal: Definir metas, planejar, coordenar e supervisionar ações, 
monitorar resultados e implantar políticas de mudança. Dar suporte na administração de 
pessoas, na administração de material, patrimônio, informática e serviços da 
administração pública municipal. 
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Supervisor de departamento: Supervisionar todo o trabalho do departamento 
assumindo inclusive a responsabilidade pelo fiel cumprimento das diversas atividades 
inerentes ao setor, bem como participar de reuniões, planejamento e ações da 
administração municipal além de contribuir com a equipe na busca de soluções para o 
enfrentamento das atividades do dia a dia. 
 
Telefonista: Atender telefonemas, operando centrais telefônicas, troncos e ramais, para 
estabelecer a comunicação interna, externa ou interurbana entre o solicitante e 
destinatário; Anunciar chamadas e informações, através do interfone; Zelar pelo 
equipamento, comunicando defeitos à chefia; orientar e emitir pareceres sobre os 
serviços referentes a centrais telefônicas; Atender as chamadas internas e externas, 
localizando as pessoas quando solicitadas; Controlar e auxiliar as ligações de telefone 
automático; Prestar informações gerais relacionadas com o órgão; manter registro de 
ligações a longa distância; Receber e transmitir mensagens pelo telefone; Fornecer 
dados para a elaboração de expediente à empresa concessionária dos serviços 
telefônicos, a respeito de mudanças, instalações, retirada, defeito, etc..; Propor normas 
de serviços e remodelação de equipamento; Manter organizados, limpos e conservados 
os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho; executar outras tarefas afins.  
 

 Descrição dos setores, cargos: 
 

 SETOR: APAE 
 

 CARGO: 
 

Auxiliar de Serviços Gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
 
Cozinheiro: Verificar a ordem e a limpeza do local de trabalho, antes de iniciar o 
serviço, bem como a existência dos utensílios necessários; Consultar o cardápio diário 
verificando se os gêneros alimentícios necessários a sua confecção estão devidamente 
separados. Orientar e ajudantes os auxiliares, se houver,  sobre o pré-preparo dos 
gêneros. Preparar refeições para funcionários públicos nas cozinhas da Prefeitura, 
quando necessário; fazer o pré-preparo de carnes; preparo de arroz, feijão, grelhados, 
assados e ou frituras; preparar merendas nas Cozinhas municipais; preparando 
previamente os ingredientes nas quantidades adequadas, com base em cardápios 
indicados pelo nutricionista ou dietas pré-estabelecidas, cozinhando, temperando e 
controlando tempo de cozimento e dosagem de ingredientes, para posterior distribuição 
aos comensais. colocar a disposição dos usuários, talheres, bandejas, pratos, copos e 
outro; observar e manter as condições de higiene da cozinha e utensílios, bem como a  
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fiscalização e conservação. Receber e conferir alimentos para preparo das refeições e 
merendas, verificando, quantidade e qualidade dos mesmos. Efetuar registros e 
controles relativos às merendas e refeições distribuídas, consumo de gêneros 
alimentícios e materiais de limpeza solicitando sua requisição quando necessário. 
Executar outras tarefas afins e correlatas quando determinadas pelo superior 
hierárquico. 
 
Motorista (ônibus): Direção de veículos automotores, incluídos os utilitários, de 
transporte de pessoas e materiais e condução de enfermos nas ambulâncias ou micro 
ônibus em transporte municipal e fora do município; inclui-se o abastecimento, a 
conservação e manutenção do veículo verificando o óleo, água, estado de 
funcionamento e dos pneus; realização de serviços de transporte e entrega de 
documentos, materiais e volumes em expedientes externos junto a estabelecimentos e 
repartições diversas; efetuar pequenos reparos no veículo sob a sua responsabilidade; 
comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com o veículo 
sob a sua responsabilidade; proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, 
lubrificantes e manutenção em geral; auxiliar na carga e descarga de materiais ou 
equipamentos; tratar os passageiros com respeito e urbanidade; manter atualizado o 
documento de habilitação profissional e informar ao chefe imediato a regularidade da 
documentação do veículo; executar as tarefas em conformidade com a legislação 
pertinente respondendo pelas infrações cometidas; executar outras tarefas afins.  
 
Professor: Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e 
Educação Infantil. Participar da elaboração do Regimento Escolar e proposta 
Pedagógica da escola; Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do 
processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar programas, planos de 
curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do ensino; 
Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da Qualidade de ensino; Colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos 
alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Estabelecer 
formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 
escolar, planejamento, inspeção supervisão e orientação educacional Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter-se atualizado sobre Legislação de ensino; Participar de 
reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; Seguir as diretrizes do 
ensino, emanadas do Órgão Superior Competente; Constatar necessidades e 
encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Zelar pela disciplina e 
pelo material docente; Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo.     
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          > SETOR: CEI DEBORA LAURENTINO: 
 

Auxiliar de ensino de educação infantil: Executar trabalhos de auxílio aos docentes 
do Ensino de Educação Infantil no tocante a: Recepcionar as crianças na entrada e 
saída do horário escolar; Realizar tarefas de banho e higiene das crianças; Fornecer 
alimentação das crianças nos horários determinados; Manter vigilância permanente às 
crianças no tocante a saúde e alimentação; Zelar pela higiene e conservação da sala, 
objetos e materiais pertencentes às crianças; Auxiliar na recreação e atividades de 
coordenação psicomotora das crianças; Executar toda e qualquer tarefa compatível com 
o seu cargo, bem como aquelas que lhe forem atribuídas pela Secretaria Municipal de 
Educação. 
 

Auxiliar de serviços gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
 
Cozinheiro: Verificar a ordem e a limpeza do local de trabalho, antes de iniciar o 
serviço, bem como a existência dos utensílios necessários; Consultar o cardápio diário 
verificando se os gêneros alimentícios necessários a sua confecção estão devidamente 
separados. Orientar e ajudantes os auxiliares, se houver,  sobre o pré-preparo dos 
gêneros. Preparar refeições para funcionários públicos nas cozinhas da Prefeitura, 
quando necessário; fazer o pré-preparo de carnes; preparo de arroz, feijão, grelhados, 
assados e ou frituras; preparar merendas nas Cozinhas municipais; preparando 
previamente os ingredientes nas quantidades adequadas, com base em cardápios 
indicados pelo nutricionista ou dietas pré-estabelecidas, cozinhando, temperando e 
controlando tempo de cozimento e dosagem de ingredientes, para posterior distribuição 
aos comensais. colocar a disposição dos usuários, talheres, bandejas, pratos, copos e 
outro; observar e manter as condições de higiene da cozinha e utensílios, bem como a  
fiscalização e conservação. Receber e conferir alimentos para preparo das refeições e 
merendas, verificando, quantidade e qualidade dos mesmos. Efetuar registros e 
controles relativos às merendas e refeições distribuídas, consumo de gêneros 
alimentícios e materiais de limpeza solicitando sua requisição quando necessário. 
Executar outras tarefas afins e correlatas quando determinadas pelo superior 
hierárquico. 
 
Diretor de estabelecimento: Administração Pública Municipal; coordenar, em 
consonância com a Secretaria de Educação, a elaboração, a execução e a avaliação da 
proposta político-pedagógica da Escola; coordenar a implantação da proposta político-
pedagógica da escola, assegurando o cumprimento do currículo e do calendário escolar; 
organizar o quadro de recursos humanos da escola com as devidas atribuições de 
acordo com os cargos providos; administrar os recursos humanos, materiais e 
financeiros da escola; velar pelo cumprimento do trabalho de cada docente; divulgar a 
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comunidade escolar a movimentação financeira da escola; apresentar, anualmente, à 
Secretaria de Educação e comunidade escolar, a avaliação interna e externa da escola 
e as propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino, bem como aceitar 
sugestões de melhorias; manter o tombamento dos bens públicos da escola atualizado, 
zelando pela sua conservação; assessorar e acompanhar as atividades dos Conselhos 
Municipais da área da educação; oportunizar discussões e estudos de temas que 
envolvam o cumprimento das normas educacionais; articular com as famílias e a 
comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; avaliar o 
desempenho dos professores sob sua direção. 
 
Professor: Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e 
Educação Infantil. Participar da elaboração do Regimento Escolar e proposta 
Pedagógica da escola; Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do 
processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar programas, planos de 
curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do ensino; 
Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da Qualidade de ensino; Colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos 
alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Estabelecer 
formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 
escolar, planejamento, inspeção supervisão e orientação educacional Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter-se atualizado sobre Legislação de ensino; Participar de 
reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; Seguir as diretrizes do 
ensino, emanadas do Órgão Superior Competente; Constatar necessidades e 
encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Zelar pela disciplina e 
pelo material docente; Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo.     
 

         > SETOR: CEI FLAVIO BUSSULO:  
 
  Auxiliar de ensino de educação infantil: Executar trabalhos de auxílio aos docentes 
do Ensino de Educação Infantil no tocante a: Recepcionar as crianças na entrada e 
saída do horário escolar; Realizar tarefas de banho e higiene das crianças; Fornecer 
alimentação das crianças nos horários determinados; Manter vigilância permanente às 
crianças no tocante a saúde e alimentação; Zelar pela higiene e conservação da sala, 
objetos e materiais pertencentes às crianças; Auxiliar na recreação e atividades de 
coordenação psicomotora das crianças; Executar toda e qualquer tarefa compatível com 
o seu cargo, bem como aquelas que lhe forem atribuídas pela Secretaria Municipal de 
Educação. 
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Auxiliar de serviços gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
 
Cozinheiro: Verificar a ordem e a limpeza do local de trabalho, antes de iniciar o 
serviço, bem como a existência dos utensílios necessários; Consultar o cardápio diário 
verificando se os gêneros alimentícios necessários a sua confecção estão devidamente 
separados. Orientar e ajudantes os auxiliares, se houver,  sobre o pré-preparo dos 
gêneros. Preparar refeições para funcionários públicos nas cozinhas da Prefeitura, 
quando necessário; fazer o pré-preparo de carnes; preparo de arroz, feijão, grelhados, 
assados e ou frituras; preparar merendas nas Cozinhas municipais; preparando 
previamente os ingredientes nas quantidades adequadas, com base em cardápios 
indicados pelo nutricionista ou dietas pré-estabelecidas, cozinhando, temperando e 
controlando tempo de cozimento e dosagem de ingredientes, para posterior distribuição 
aos comensais. colocar a disposição dos usuários, talheres, bandejas, pratos, copos e 
outro; observar e manter as condições de higiene da cozinha e utensílios, bem como a  
fiscalização e conservação. Receber e conferir alimentos para preparo das refeições e 
merendas, verificando, quantidade e qualidade dos mesmos. Efetuar registros e 
controles relativos às merendas e refeições distribuídas, consumo de gêneros 
alimentícios e materiais de limpeza solicitando sua requisição quando necessário. 
Executar outras tarefas afins e correlatas quando determinadas pelo superior 
hierárquico. 
 
Diretor de estabelecimento: Administração Pública Municipal; coordenar, em 
consonância com a Secretaria de Educação, a elaboração, a execução e a avaliação da 
proposta político-pedagógica da Escola; coordenar a implantação da proposta político-
pedagógica da escola, assegurando o cumprimento do currículo e do calendário escolar; 
organizar o quadro de recursos humanos da escola com as devidas atribuições de 
acordo com os cargos providos; administrar os recursos humanos, materiais e 
financeiros da escola; velar pelo cumprimento do trabalho de cada docente; divulgar a 
comunidade escolar a movimentação financeira da escola; apresentar, anualmente, à 
Secretaria de Educação e comunidade escolar, a avaliação interna e externa da escola 
e as propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino, bem como aceitar 
sugestões de melhorias; manter o tombamento dos bens públicos da escola atualizado, 
zelando pela sua conservação; assessorar e acompanhar as atividades dos Conselhos 
Municipais da área da educação; oportunizar discussões e estudos de temas que 
envolvam o cumprimento das normas educacionais; articular com as famílias e a 
comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; avaliar o 
desempenho dos professores sob sua direção. 
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Professor: Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e 
Educação Infantil. Participar da elaboração do Regimento Escolar e proposta 
Pedagógica da escola; Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do 
processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar programas, planos de 
curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do ensino; 
Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da Qualidade de ensino; Colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos 
alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Estabelecer 
formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 
escolar, planejamento, inspeção supervisão e orientação educacional Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter-se atualizado sobre Legislação de ensino; Participar de 
reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; Seguir as diretrizes do 
ensino, emanadas do Órgão Superior Competente; Constatar necessidades e 
encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Zelar pela disciplina e 
pelo material docente; Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo.     
 

 SETOR: CEI GENÉSIO MAZON:  
       
Administrador Escolar: Implementar a execução; avaliar e coordenar a (re) construção 
do projeto pedagógico de escolas; viabilizar o trabalho pedagógico coletivo e facilitar o 
processo comunicativo da comunidade escolar e de associações a ela vinculada.  
 
 Auxiliar de ensino de educação infantil: Executar trabalhos de auxílio aos docentes 
do Ensino de Educação Infantil no tocante a: Recepcionar as crianças na entrada e 
saída do horário escolar; Realizar tarefas de banho e higiene das crianças; Fornecer 
alimentação das crianças nos horários determinados; Manter vigilância permanente às 
crianças no tocante a saúde e alimentação; Zelar pela higiene e conservação da sala, 
objetos e materiais pertencentes às crianças; Auxiliar na recreação e atividades de 
coordenação psicomotora das crianças; Executar toda e qualquer tarefa compatível com 
o seu cargo, bem como aquelas que lhe forem atribuídas pela Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
Auxiliar de serviços gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
 
Cozinheiro: Verificar a ordem e a limpeza do local de trabalho, antes de iniciar o 
serviço, bem como a existência dos utensílios necessários; Consultar o cardápio diário 
verificando se os gêneros alimentícios necessários a sua confecção estão devidamente 
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separados. Orientar e ajudantes os auxiliares, se houver,  sobre o pré-preparo dos 
gêneros. Preparar refeições para funcionários públicos nas cozinhas da Prefeitura, 
quando necessário; fazer o pré-preparo de carnes; preparo de arroz, feijão, grelhados, 
assados e ou frituras; preparar merendas nas Cozinhas municipais; preparando 
previamente os ingredientes nas quantidades adequadas, com base em cardápios 
indicados pelo nutricionista ou dietas pré-estabelecidas, cozinhando, temperando e 
controlando tempo de cozimento e dosagem de ingredientes, para posterior distribuição 
aos comensais. colocar a disposição dos usuários, talheres, bandejas, pratos, copos e 
outro; observar e manter as condições de higiene da cozinha e utensílios, bem como a  
fiscalização e conservação. Receber e conferir alimentos para preparo das refeições e 
merendas, verificando, quantidade e qualidade dos mesmos. Efetuar registros e 
controles relativos às merendas e refeições distribuídas, consumo de gêneros 
alimentícios e materiais de limpeza solicitando sua requisição quando necessário. 
Executar outras tarefas afins e correlatas quando determinadas pelo superior 
hierárquico. 
 
Diretor de estabelecimento: Administração Pública Municipal; coordenar, em 
consonância com a Secretaria de Educação, a elaboração, a execução e a avaliação da 
proposta político-pedagógica da Escola; coordenar a implantação da proposta político-
pedagógica da escola, assegurando o cumprimento do currículo e do calendário escolar; 
organizar o quadro de recursos humanos da escola com as devidas atribuições de 
acordo com os cargos providos; administrar os recursos humanos, materiais e 
financeiros da escola; velar pelo cumprimento do trabalho de cada docente; divulgar a 
comunidade escolar a movimentação financeira da escola; apresentar, anualmente, à 
Secretaria de Educação e comunidade escolar, a avaliação interna e externa da escola 
e as propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino, bem como aceitar 
sugestões de melhorias; manter o tombamento dos bens públicos da escola atualizado, 
zelando pela sua conservação; assessorar e acompanhar as atividades dos Conselhos 
Municipais da área da educação; oportunizar discussões e estudos de temas que 
envolvam o cumprimento das normas educacionais; articular com as famílias e a 
comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; avaliar o 
desempenho dos professores sob sua direção. 
 
Professor: Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e 
Educação Infantil. Participar da elaboração do Regimento Escolar e proposta 
Pedagógica da escola; Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do 
processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar programas, planos de 
curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do ensino; 
Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da Qualidade de ensino; Colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos 
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alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Estabelecer 
formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 
escolar, planejamento, inspeção supervisão e orientação educacional Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter-se atualizado sobre Legislação de ensino; Participar de 
reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; Seguir as diretrizes do 
ensino, emanadas do Órgão Superior Competente; Constatar necessidades e 
encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Zelar pela disciplina e 
pelo material docente; Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo.     
 

 SETOR: CEI MUNDO ENCANTADO: 
 
Auxiliar de ensino de educação infantil: Executar trabalhos de auxílio aos docentes 
do Ensino de Educação Infantil no tocante a: Recepcionar as crianças na entrada e 
saída do horário escolar; Realizar tarefas de banho e higiene das crianças; Fornecer 
alimentação das crianças nos horários determinados; Manter vigilância permanente às 
crianças no tocante a saúde e alimentação; Zelar pela higiene e conservação da sala, 
objetos e materiais pertencentes às crianças; Auxiliar na recreação e atividades de 
coordenação psicomotora das crianças; Executar toda e qualquer tarefa compatível com 
o seu cargo, bem como aquelas que lhe forem atribuídas pela Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
Auxiliar de serviços gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
 
Cozinheiro: Verificar a ordem e a limpeza do local de trabalho, antes de iniciar o 
serviço, bem como a existência dos utensílios necessários; Consultar o cardápio diário 
verificando se os gêneros alimentícios necessários a sua confecção estão devidamente 
separados. Orientar e ajudantes os auxiliares, se houver,  sobre o pré-preparo dos 
gêneros. Preparar refeições para funcionários públicos nas cozinhas da Prefeitura, 
quando necessário; fazer o pré-preparo de carnes; preparo de arroz, feijão, grelhados, 
assados e ou frituras; preparar merendas nas Cozinhas municipais; preparando 
previamente os ingredientes nas quantidades adequadas, com base em cardápios 
indicados pelo nutricionista ou dietas pré-estabelecidas, cozinhando, temperando e 
controlando tempo de cozimento e dosagem de ingredientes, para posterior distribuição 
aos comensais. colocar a disposição dos usuários, talheres, bandejas, pratos, copos e 
outro; observar e manter as condições de higiene da cozinha e utensílios, bem como a  
fiscalização e conservação. Receber e conferir alimentos para preparo das refeições e 
merendas, verificando, quantidade e qualidade dos mesmos. Efetuar registros e 
controles relativos às merendas e refeições distribuídas, consumo de gêneros 
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alimentícios e materiais de limpeza solicitando sua requisição quando necessário. 
Executar outras tarefas afins e correlatas quando determinadas pelo superior 
hierárquico. 
 
Motorista (ônibus): Direção de veículos automotores, incluídos os utilitários, de 
transporte de pessoas e materiais e condução de enfermos nas ambulâncias ou micro 
ônibus em transporte municipal e fora do município; inclui-se o abastecimento, a 
conservação e manutenção do veículo verificando o óleo, água, estado de 
funcionamento e dos pneus; realização de serviços de transporte e entrega de 
documentos, materiais e volumes em expedientes externos junto a estabelecimentos e 
repartições diversas; efetuar pequenos reparos no veículo sob a sua responsabilidade; 
comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com o veículo 
sob a sua responsabilidade; proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, 
lubrificantes e manutenção em geral; auxiliar na carga e descarga de materiais ou 
equipamentos; tratar os passageiros com respeito e urbanidade; manter atualizado o 
documento de habilitação profissional e informar ao chefe imediato a regularidade da 
documentação do veículo; executar as tarefas em conformidade com a legislação 
pertinente respondendo pelas infrações cometidas; executar outras tarefas afins.  
 
Professor: Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e 
Educação Infantil. Participar da elaboração do Regimento Escolar e proposta 
Pedagógica da escola; Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do 
processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar programas, planos de 
curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do ensino; 
Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da Qualidade de ensino; Colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos 
alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Estabelecer 
formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 
escolar, planejamento, inspeção supervisão e orientação educacional Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter-se atualizado sobre Legislação de ensino; Participar de 
reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; Seguir as diretrizes do 
ensino, emanadas do Órgão Superior Competente; Constatar necessidades e 
encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Zelar pela disciplina e 
pelo material docente; Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo.     
 

Diretor de estabelecimento: Coordenar, em consonância com a Secretaria de 
Educação, a elaboração, a execução e a avaliação da proposta político-pedagógica da 
Escola; coordenar a implantação da proposta político-pedagógica da escola, 
assegurando o cumprimento do currículo e do calendário escolar; organizar o quadro de 
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recursos humanos da escola com as devidas atribuições de acordo com os cargos 
providos; administrar os recursos humanos, materiais e financeiros da escola; velar pelo 
cumprimento do trabalho de cada docente; divulgar a comunidade escolar a 
movimentação financeira da escola; apresentar, anualmente, à Secretaria de Educação 
e comunidade escolar, a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem 
à melhoria da qualidade de ensino, bem como aceitar sugestões de melhorias; manter o 
tombamento dos bens públicos da escola atualizado, zelando pela sua conservação; 
assessorar e acompanhar as atividades dos Conselhos Municipais da área da 
educação; oportunizar discussões e estudos de temas que envolvam o cumprimento das 
normas educacionais; articular com as famílias e a comunidade, criando processos de 
integração da sociedade com a escola; avaliar o desempenho dos professores sob sua 
direção. 
 
Secretario de escola: Participar, em conjunto com a equipe escolar, da formulação e 
implementação do Plano de Gestão da Escola; Contribuir para a integração escola 
comunidade, garantindo que todos os que precisam da secretaria da escola sejam 
atendidos com respeito e urbanidade; Conhecer e aplicar os princípios e normas que 
regem a administração escolar em seus aspectos administrativos, garantindo a 
transparência de procedimentos; Desempenhar as ações e competências previstas na 
legislação pertinente ao cargo; Conhecer as Normas Regimentais Básicas para as 
Escolas Municipais e o Regimento da Escola, garantindo a aplicação, em especial no 
que diz respeito à escrituração da vida escolar dos alunos e à regularização da vida 
funcional de todos os servidores da escola; 
Conhecer as estratégias e processos de gestão de pessoas, de formação em serviço e 
de capacitação continuada, com utilização de tecnologias modernas e de informática; 
Compreender a estrutura organizacional da Secretaria da Educação bem como discernir 
sobre os diferentes níveis de competências e atribuições relativas ao cargo de chefia.; 
Elaborar e providenciar a divulgação de editais, comunicados e instruções relativas às 
atividades escolares; Exercer a liderança na coordenação das atividades concernentes à 
secretaria da escola; Dominar conhecimentos de redação oficial para elaborar e instruir 
expedientes, fundamentando o parecer conclusivo na legislação especifica e dando o 
correto encaminhamento. 
 

 SETOR: CEI RECANTO DO SABER:  
 
Auxiliar de ensino de educação infantil: Executar trabalhos de auxílio aos docentes 
do Ensino de Educação Infantil no tocante a: Recepcionar as crianças na entrada e 
saída do horário escolar; Realizar tarefas de banho e higiene das crianças; Fornecer 
alimentação das crianças nos horários determinados; Manter vigilância permanente às 
crianças no tocante a saúde e alimentação; Zelar pela higiene e conservação da sala, 
objetos e materiais pertencentes às crianças; Auxiliar na recreação e atividades de 
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coordenação psicomotora das crianças; Executar toda e qualquer tarefa compatível com 
o seu cargo, bem como aquelas que lhe forem atribuídas pela Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
Auxiliar de serviços gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
 
Cozinheiro: Verificar a ordem e a limpeza do local de trabalho, antes de iniciar o 
serviço, bem como a existência dos utensílios necessários; Consultar o cardápio diário 
verificando se os gêneros alimentícios necessários a sua confecção estão devidamente 
separados. Orientar e ajudantes os auxiliares, se houver,  sobre o pré-preparo dos 
gêneros. Preparar refeições para funcionários públicos nas cozinhas da Prefeitura, 
quando necessário; fazer o pré-preparo de carnes; preparo de arroz, feijão, grelhados, 
assados e ou frituras; preparar merendas nas Cozinhas municipais; preparando 
previamente os ingredientes nas quantidades adequadas, com base em cardápios 
indicados pelo nutricionista ou dietas pré-estabelecidas, cozinhando, temperando e 
controlando tempo de cozimento e dosagem de ingredientes, para posterior distribuição 
aos comensais. colocar a disposição dos usuários, talheres, bandejas, pratos, copos e 
outro; observar e manter as condições de higiene da cozinha e utensílios, bem como a  
fiscalização e conservação. Receber e conferir alimentos para preparo das refeições e 
merendas, verificando, quantidade e qualidade dos mesmos. Efetuar registros e 
controles relativos às merendas e refeições distribuídas, consumo de gêneros 
alimentícios e materiais de limpeza solicitando sua requisição quando necessário. 
Executar outras tarefas afins e correlatas quando determinadas pelo superior 
hierárquico. 
 
Diretor de estabelecimento: Administração Pública Municipal; coordenar, em 
consonância com a Secretaria de Educação, a elaboração, a execução e a avaliação da 
proposta político-pedagógica da Escola; coordenar a implantação da proposta político-
pedagógica da escola, assegurando o cumprimento do currículo e do calendário escolar; 
organizar o quadro de recursos humanos da escola com as devidas atribuições de 
acordo com os cargos providos; administrar os recursos humanos, materiais e 
financeiros da escola; velar pelo cumprimento do trabalho de cada docente; divulgar a 
comunidade escolar a movimentação financeira da escola; apresentar, anualmente, à 
Secretaria de Educação e comunidade escolar, a avaliação interna e externa da escola 
e as propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino, bem como aceitar 
sugestões de melhorias; manter o tombamento dos bens públicos da escola atualizado, 
zelando pela sua conservação; assessorar e acompanhar as atividades dos Conselhos 
Municipais da área da educação; oportunizar discussões e estudos de temas que 
envolvam o cumprimento das normas educacionais; articular com as famílias e a 
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comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; avaliar o 
desempenho dos professores sob sua direção. 
 
Secretario de escola: Participar, em conjunto com a equipe escolar, da formulação e 
implementação do Plano de Gestão da Escola; Contribuir para a integração escola 
comunidade, garantindo que todos os que precisam da secretaria da escola sejam 
atendidos com respeito e urbanidade; Conhecer e aplicar os princípios e normas que 
regem a administração escolar em seus aspectos administrativos, garantindo a 
transparência de procedimentos; Desempenhar as ações e competências previstas na 
legislação pertinente ao cargo; Conhecer as Normas Regimentais Básicas para as 
Escolas Municipais e o Regimento da Escola, garantindo a aplicação, em especial no 
que diz respeito à escrituração da vida escolar dos alunos e à regularização da vida 
funcional de todos os servidores da escola; Conhecer as estratégias e processos de 
gestão de pessoas, de formação em serviço e de capacitação continuada, com 
utilização de tecnologias modernas e de informática; Compreender a estrutura 
organizacional da Secretaria da Educação bem como discernir sobre os diferentes níveis 
de competências e atribuições relativas ao cargo de chefia.; Elaborar e providenciar a 
divulgação de editais, comunicados e instruções relativas às atividades escolares; 
Exercer a liderança na coordenação das atividades concernentes à secretaria da escola; 
Dominar conhecimentos de redação oficial para elaborar e instruir expedientes, 
fundamentando o parecer conclusivo na legislação especifica e dando o correto 
encaminhamento. 
 
Professor: Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e 
Educação Infantil. Participar da elaboração do Regimento Escolar e proposta 
Pedagógica da escola; Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do 
processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar programas, planos de 
curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do ensino; 
Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da Qualidade de ensino; Colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos 
alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Estabelecer 
formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 
escolar, planejamento, inspeção supervisão e orientação educacional Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter-se atualizado sobre Legislação de ensino; Participar de 
reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; Seguir as diretrizes do 
ensino, emanadas do Órgão Superior Competente; Constatar necessidades e 
encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Zelar pela disciplina e 
pelo material docente; Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo.     
 



 

 
LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho 

Município de Orleans - DEMAIS 

 

 
                              G. A TOP SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

                                Rua Almir dos Santos Pinheiro, Nº 38, salas 1 e 2 
                            Urussanga - SC 

 
 

 
  

 
51 

 SETOR: CEI REGINA CHECHETO SPRICIGO:  
 
Auxiliar de ensino de educação infantil: Executar trabalhos de auxílio aos docentes 
do Ensino de Educação Infantil no tocante a: Recepcionar as crianças na entrada e 
saída do horário escolar; Realizar tarefas de banho e higiene das crianças; Fornecer 
alimentação das crianças nos horários determinados; Manter vigilância permanente às 
crianças no tocante a saúde e alimentação; Zelar pela higiene e conservação da sala, 
objetos e materiais pertencentes às crianças; Auxiliar na recreação e atividades de 
coordenação psicomotora das crianças; Executar toda e qualquer tarefa compatível com 
o seu cargo, bem como aquelas que lhe forem atribuídas pela Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
Auxiliar de serviços gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
 
Cozinheiro: Verificar a ordem e a limpeza do local de trabalho, antes de iniciar o 
serviço, bem como a existência dos utensílios necessários; Consultar o cardápio diário 
verificando se os gêneros alimentícios necessários a sua confecção estão devidamente 
separados. Orientar e ajudantes os auxiliares, se houver,  sobre o pré-preparo dos 
gêneros. Preparar refeições para funcionários públicos nas cozinhas da Prefeitura, 
quando necessário; fazer o pré-preparo de carnes; preparo de arroz, feijão, grelhados, 
assados e ou frituras; preparar merendas nas Cozinhas municipais; preparando 
previamente os ingredientes nas quantidades adequadas, com base em cardápios 
indicados pelo nutricionista ou dietas pré-estabelecidas, cozinhando, temperando e 
controlando tempo de cozimento e dosagem de ingredientes, para posterior distribuição 
aos comensais. colocar a disposição dos usuários, talheres, bandejas, pratos, copos e 
outro; observar e manter as condições de higiene da cozinha e utensílios, bem como a  
fiscalização e conservação. Receber e conferir alimentos para preparo das refeições e 
merendas, verificando, quantidade e qualidade dos mesmos. Efetuar registros e 
controles relativos às merendas e refeições distribuídas, consumo de gêneros 
alimentícios e materiais de limpeza solicitando sua requisição quando necessário. 
Executar outras tarefas afins e correlatas quando determinadas pelo superior 
hierárquico. 
 
Diretor de estabelecimento: Administração Pública Municipal; coordenar, em 
consonância com a Secretaria de Educação, a elaboração, a execução e a avaliação da 
proposta político-pedagógica da Escola; coordenar a implantação da proposta político-
pedagógica da escola, assegurando o cumprimento do currículo e do calendário escolar; 
organizar o quadro de recursos humanos da escola com as devidas atribuições de 
acordo com os cargos providos; administrar os recursos humanos, materiais e 
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financeiros da escola; velar pelo cumprimento do trabalho de cada docente; divulgar a 
comunidade escolar a movimentação financeira da escola; apresentar, anualmente, à 
Secretaria de Educação e comunidade escolar, a avaliação interna e externa da escola 
e as propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino, bem como aceitar 
sugestões de melhorias; manter o tombamento dos bens públicos da escola atualizado, 
zelando pela sua conservação; assessorar e acompanhar as atividades dos Conselhos 
Municipais da área da educação; oportunizar discussões e estudos de temas que 
envolvam o cumprimento das normas educacionais; articular com as famílias e a 
comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; avaliar o 
desempenho dos professores sob sua direção. 
 
Professor: Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e 
Educação Infantil. Participar da elaboração do Regimento Escolar e proposta 
Pedagógica da escola; Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do 
processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar programas, planos de 
curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do ensino; 
Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da Qualidade de ensino; Colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos 
alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Estabelecer 
formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 
escolar, planejamento, inspeção supervisão e orientação educacional Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter-se atualizado sobre Legislação de ensino; Participar de 
reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; Seguir as diretrizes do 
ensino, emanadas do Órgão Superior Competente; Constatar necessidades e 
encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Zelar pela disciplina e 
pelo material docente; Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo.     
 

 SETOR: CEI RIO BELO:  
 
Auxiliar de ensino de educação infantil: Executar trabalhos de auxílio aos docentes 
do Ensino de Educação Infantil no tocante a: Recepcionar as crianças na entrada e 
saída do horário escolar; Realizar tarefas de banho e higiene das crianças; Fornecer 
alimentação das crianças nos horários determinados; Manter vigilância permanente às 
crianças no tocante a saúde e alimentação; Zelar pela higiene e conservação da sala, 
objetos e materiais pertencentes às crianças; Auxiliar na recreação e atividades de 
coordenação psicomotora das crianças; Executar toda e qualquer tarefa compatível com 
o seu cargo, bem como aquelas que lhe forem atribuídas pela Secretaria Municipal de 
Educação. 
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Auxiliar de serviços gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
 
Cozinheiro: Verificar a ordem e a limpeza do local de trabalho, antes de iniciar o 
serviço, bem como a existência dos utensílios necessários; Consultar o cardápio diário 
verificando se os gêneros alimentícios necessários a sua confecção estão devidamente 
separados. Orientar e ajudantes os auxiliares, se houver,  sobre o pré-preparo dos 
gêneros. Preparar refeições para funcionários públicos nas cozinhas da Prefeitura, 
quando necessário; fazer o pré-preparo de carnes; preparo de arroz, feijão, grelhados, 
assados e ou frituras; preparar merendas nas Cozinhas municipais; preparando 
previamente os ingredientes nas quantidades adequadas, com base em cardápios 
indicados pelo nutricionista ou dietas pré-estabelecidas, cozinhando, temperando e 
controlando tempo de cozimento e dosagem de ingredientes, para posterior distribuição 
aos comensais. colocar a disposição dos usuários, talheres, bandejas, pratos, copos e 
outro; observar e manter as condições de higiene da cozinha e utensílios, bem como a  
fiscalização e conservação. Receber e conferir alimentos para preparo das refeições e 
merendas, verificando, quantidade e qualidade dos mesmos. Efetuar registros e 
controles relativos às merendas e refeições distribuídas, consumo de gêneros 
alimentícios e materiais de limpeza solicitando sua requisição quando necessário. 
Executar outras tarefas afins e correlatas quando determinadas pelo superior 
hierárquico. 
 
Diretor de estabelecimento: Administração Pública Municipal; coordenar, em 
consonância com a Secretaria de Educação, a elaboração, a execução e a avaliação da 
proposta político-pedagógica da Escola; coordenar a implantação da proposta político-
pedagógica da escola, assegurando o cumprimento do currículo e do calendário escolar; 
organizar o quadro de recursos humanos da escola com as devidas atribuições de 
acordo com os cargos providos; administrar os recursos humanos, materiais e 
financeiros da escola; velar pelo cumprimento do trabalho de cada docente; divulgar a 
comunidade escolar a movimentação financeira da escola; apresentar, anualmente, à 
Secretaria de Educação e comunidade escolar, a avaliação interna e externa da escola 
e as propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino, bem como aceitar 
sugestões de melhorias; manter o tombamento dos bens públicos da escola atualizado, 
zelando pela sua conservação; assessorar e acompanhar as atividades dos Conselhos 
Municipais da área da educação; oportunizar discussões e estudos de temas que 
envolvam o cumprimento das normas educacionais; articular com as famílias e a 
comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; avaliar o 
desempenho dos professores sob sua direção. 
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Professor: Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e 
Educação Infantil. Participar da elaboração do Regimento Escolar e proposta 
Pedagógica da escola; Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do 
processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar programas, planos de 
curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do ensino; 
Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da Qualidade de ensino; Colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos 
alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Estabelecer 
formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 
escolar, planejamento, inspeção supervisão e orientação educacional Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter-se atualizado sobre Legislação de ensino; Participar de 
reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; Seguir as diretrizes do 
ensino, emanadas do Órgão Superior Competente; Constatar necessidades e 
encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Zelar pela disciplina e 
pelo material docente; Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo.     
      

 SETOR: CEI SÃO GERÔNIMO: 
 
Auxiliar de ensino de educação infantil: Executar trabalhos de auxílio aos docentes 
do Ensino de Educação Infantil no tocante a: Recepcionar as crianças na entrada e 
saída do horário escolar; Realizar tarefas de banho e higiene das crianças; Fornecer 
alimentação das crianças nos horários determinados; Manter vigilância permanente às 
crianças no tocante a saúde e alimentação; Zelar pela higiene e conservação da sala, 
objetos e materiais pertencentes às crianças; Auxiliar na recreação e atividades de 
coordenação psicomotora das crianças; Executar toda e qualquer tarefa compatível com 
o seu cargo, bem como aquelas que lhe forem atribuídas pela Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
Auxiliar de serviços gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
 
Cozinheiro: Verificar a ordem e a limpeza do local de trabalho, antes de iniciar o 
serviço, bem como a existência dos utensílios necessários; Consultar o cardápio diário 
verificando se os gêneros alimentícios necessários a sua confecção estão devidamente 
separados. Orientar e ajudantes os auxiliares, se houver, sobre o pré-preparo dos 
gêneros. Preparar refeições para funcionários públicos nas cozinhas da Prefeitura, 
quando necessário; fazer o pré-preparo de carnes; preparo de arroz, feijão, grelhados, 
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assados e ou frituras; preparar merendas nas Cozinhas municipais; preparando 
previamente os ingredientes nas quantidades adequadas, com base em cardápios 
indicados pelo nutricionista ou dietas pré-estabelecidas, cozinhando, temperando e 
controlando tempo de cozimento e dosagem de ingredientes, para posterior distribuição 
aos comensais. colocar a disposição dos usuários, talheres, bandejas, pratos, copos e 
outro; observar e manter as condições de higiene da cozinha e utensílios, bem como a  
fiscalização e conservação. Receber e conferir alimentos para preparo das refeições e 
merendas, verificando, quantidade e qualidade dos mesmos. Efetuar registros e 
controles relativos às merendas e refeições distribuídas, consumo de gêneros 
alimentícios e materiais de limpeza solicitando sua requisição quando necessário. 
Executar outras tarefas afins e correlatas quando determinadas pelo superior 
hierárquico. 
 
Diretor de estabelecimento: Administração Pública Municipal; coordenar, em 
consonância com a Secretaria de Educação, a elaboração, a execução e a avaliação da 
proposta político-pedagógica da Escola; coordenar a implantação da proposta político-
pedagógica da escola, assegurando o cumprimento do currículo e do calendário escolar; 
organizar o quadro de recursos humanos da escola com as devidas atribuições de 
acordo com os cargos providos; administrar os recursos humanos, materiais e 
financeiros da escola; velar pelo cumprimento do trabalho de cada docente; divulgar a 
comunidade escolar a movimentação financeira da escola; apresentar, anualmente, à 
Secretaria de Educação e comunidade escolar, a avaliação interna e externa da escola 
e as propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino, bem como aceitar 
sugestões de melhorias; manter o tombamento dos bens públicos da escola atualizado, 
zelando pela sua conservação; assessorar e acompanhar as atividades dos Conselhos 
Municipais da área da educação; oportunizar discussões e estudos de temas que 
envolvam o cumprimento das normas educacionais; articular com as famílias e a 
comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; avaliar o 
desempenho dos professores sob sua direção. 
 
Professor: Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e 
Educação Infantil. Participar da elaboração do Regimento Escolar e proposta 
Pedagógica da escola; Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do 
processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar programas, planos de 
curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do ensino; 
Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da Qualidade de ensino; Colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos 
alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Estabelecer 
formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 



 

 
LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho 

Município de Orleans - DEMAIS 

 

 
                              G. A TOP SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

                                Rua Almir dos Santos Pinheiro, Nº 38, salas 1 e 2 
                            Urussanga - SC 

 
 

 
  

 
56 

escolar, planejamento, inspeção supervisão e orientação educacional Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter-se atualizado sobre Legislação de ensino; Participar de 
reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; Seguir as diretrizes do 
ensino, emanadas do Órgão Superior Competente; Constatar necessidades e 
encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Zelar pela disciplina e 
pelo material docente; Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo.     
 

 SETOR: CRECHE SANTA RITA DE CASSIA: 
 
Auxiliar de ensino de educação infantil: Executar trabalhos de auxílio aos docentes do 
Ensino de Educação Infantil no tocante a: Recepcionar as crianças na entrada e saída 
do horário escolar; Realizar tarefas de banho e higiene das crianças; Fornecer 
alimentação das crianças nos horários determinados; Manter vigilância permanente às 
crianças no tocante a saúde e alimentação; Zelar pela higiene e conservação da sala, 
objetos e materiais pertencentes às crianças; Auxiliar na recreação e atividades de 
coordenação psicomotora das crianças; Executar toda e qualquer tarefa compatível com 
o seu cargo, bem como aquelas que lhe forem atribuídas pela Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
Auxiliar de serviços gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
 
Professor: Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e 
Educação Infantil. Participar da elaboração do Regimento Escolar e proposta 
Pedagógica da escola; Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do 
processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar programas, planos de 
curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do ensino; 
Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da Qualidade de ensino; Colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos 
alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Estabelecer 
formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 
escolar, planejamento, inspeção supervisão e orientação educacional Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter-se atualizado sobre Legislação de ensino; Participar de 
reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; Seguir as diretrizes do 
ensino, emanadas do Órgão Superior Competente; Constatar necessidades e 
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encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Zelar pela disciplina e 
pelo material docente; Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo.     
 
 

 SETOR: E.E.  BÁSICA ONEGO SANTOS SPRICIGO: 
 
Administrador escolar: Implementar a execução; avaliar e coordenar a (re) construção 
do projeto pedagógico de escolas; viabilizar o trabalho pedagógico coletivo e facilitar o 
processo comunicativo da comunidade escolar e de associações a ela vinculada.  
 
Auxiliar de ensino de educação infantil: Executar trabalhos de auxílio aos docentes 
do Ensino de Educação Infantil no tocante a: Recepcionar as crianças na entrada e 
saída do horário escolar; Realizar tarefas de banho e higiene das crianças; Fornecer 
alimentação das crianças nos horários determinados; Manter vigilância permanente às 
crianças no tocante a saúde e alimentação; Zelar pela higiene e conservação da sala, 
objetos e materiais pertencentes às crianças; Auxiliar na recreação e atividades de 
coordenação psicomotora das crianças; Executar toda e qualquer tarefa compatível com 
o seu cargo, bem como aquelas que lhe forem atribuídas pela Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
Auxiliar de serviços gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
 
Cozinheiro: Verificar a ordem e a limpeza do local de trabalho, antes de iniciar o 
serviço, bem como a existência dos utensílios necessários; Consultar o cardápio diário 
verificando se os gêneros alimentícios necessários a sua confecção estão devidamente 
separados. Orientar e ajudantes os auxiliares, se houver,  sobre o pré-preparo dos 
gêneros. Preparar refeições para funcionários públicos nas cozinhas da Prefeitura, 
quando necessário; fazer o pré-preparo de carnes; preparo de arroz, feijão, grelhados, 
assados e ou frituras; preparar merendas nas Cozinhas municipais; preparando 
previamente os ingredientes nas quantidades adequadas, com base em cardápios 
indicados pelo nutricionista ou dietas pré-estabelecidas, cozinhando, temperando e 
controlando tempo de cozimento e dosagem de ingredientes, para posterior distribuição 
aos comensais. colocar a disposição dos usuários, talheres, bandejas, pratos, copos e 
outro; observar e manter as condições de higiene da cozinha e utensílios, bem como a  
fiscalização e conservação. Receber e conferir alimentos para preparo das refeições e 
merendas, verificando, quantidade e qualidade dos mesmos. Efetuar registros e 
controles relativos às merendas e refeições distribuídas, consumo de gêneros 
alimentícios e materiais de limpeza solicitando sua requisição quando necessário. 
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Executar outras tarefas afins e correlatas quando determinadas pelo superior 
hierárquico. 
 
Motorista (ônibus): Direção de veículos automotores, incluídos os utilitários, de 
transporte de pessoas e materiais e condução de enfermos nas ambulâncias ou micro 
ônibus em transporte municipal e fora do município; inclui-se o abastecimento, a 
conservação e manutenção do veículo verificando o óleo, água, estado de 
funcionamento e dos pneus; realização de serviços de transporte e entrega de 
documentos, materiais e volumes em expedientes externos junto a estabelecimentos e 
repartições diversas; efetuar pequenos reparos no veículo sob a sua responsabilidade; 
comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com o veículo 
sob a sua responsabilidade; proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, 
lubrificantes e manutenção em geral; auxiliar na carga e descarga de materiais ou 
equipamentos; tratar os passageiros com respeito e urbanidade; manter atualizado o 
documento de habilitação profissional e informar ao chefe imediato a regularidade da 
documentação do veículo; executar as tarefas em conformidade com a legislação 
pertinente respondendo pelas infrações cometidas; executar outras tarefas afins.  
 
Professor: Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e 
Educação Infantil. Participar da elaboração do Regimento Escolar e proposta 
Pedagógica da escola; Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do 
processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar programas, planos de 
curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do ensino; 
Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da Qualidade de ensino; Colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos 
alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Estabelecer 
formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 
escolar, planejamento, inspeção supervisão e orientação educacional Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter-se atualizado sobre Legislação de ensino; Participar de 
reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; Seguir as diretrizes do 
ensino, emanadas do Órgão Superior Competente; Constatar necessidades e 
encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Zelar pela disciplina e 
pelo material docente; Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo.     
 
Secretario de escola: Participar, em conjunto com a equipe escolar, da formulação e 
implementação do Plano de Gestão da Escola; Contribuir para a integração escola 
comunidade, garantindo que todos os que precisam da secretaria da escola sejam 
atendidos com respeito e urbanidade; Conhecer e aplicar os princípios e normas que 
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regem a administração escolar em seus aspectos administrativos, garantindo a 
transparência de procedimentos; Desempenhar as ações e competências previstas na 
legislação pertinente ao cargo; Conhecer as Normas Regimentais Básicas para as 
Escolas Municipais e o Regimento da Escola, garantindo a aplicação, em especial no 
que diz respeito à escrituração da vida escolar dos alunos e à regularização da vida 
funcional de todos os servidores da escola; Conhecer as estratégias e processos de 
gestão de pessoas, de formação em serviço e de capacitação continuada, com 
utilização de tecnologias modernas e de informática; Compreender a estrutura 
organizacional da Secretaria da Educação bem como discernir sobre os diferentes níveis 
de competências e atribuições relativas ao cargo de chefia.; Elaborar e providenciar a 
divulgação de editais, comunicados e instruções relativas às atividades escolares; 
Exercer a liderança na coordenação das atividades concernentes à secretaria da escola; 
Dominar conhecimentos de redação oficial para elaborar e instruir expedientes, 
fundamentando o parecer conclusivo na legislação especifica e dando o correto 
encaminhamento. 
 
Vigia: Zelam pela segurança das pessoas e do patrimônio público e privado. Atendem e 
controlam a movimentação de pessoas e veículos nos portões de acesso; recebem 
pessoas, objetos, mercadorias, materiais, equipamentos. Fiscalizar, observar e orientar 
a entrada e saída de pessoas, receber, identificar e encaminhar as pessoas aos 
destinatários. Abrir e fechar as dependências de prédios. Receber a correspondência e 
encaminhá-la ao protocolo. Atender e efetuar ligação telefônica. Receber e transmitir 
mensagens. Manter o quadro de chaves, controlando seu uso e guarda. Comunicar à 
autoridade competente as irregularidades verificadas. Zelar pela ordem, segurança e 
limpeza da área sob sua responsabilidade. Inspecionar os locais ou instalações do 
prédio, cuja segurança ou conservação implique em maior responsabilidade. Manter em 
condições de funcionamento dos equipamentos de proteção contra incêndio ou 
quaisquer outros relativos à segurança do prédio. Executar outras tarefas de mesma 
natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. Dirigir 
veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais 
atividades; executar outras tarefas afins.  
 

 SETOR: E.E. BÁSICA HILSA PEDONE: 
 
Auxiliar de ensino de educação infantil: Executar trabalhos de auxílio aos docentes 
do Ensino de Educação Infantil no tocante a: Recepcionar as crianças na entrada e 
saída do horário escolar; Realizar tarefas de banho e higiene das crianças; Fornecer 
alimentação das crianças nos horários determinados; Manter vigilância permanente às 
crianças no tocante a saúde e alimentação; Zelar pela higiene e conservação da sala, 
objetos e materiais pertencentes às crianças; Auxiliar na recreação e atividades de 
coordenação psicomotora das crianças; Executar toda e qualquer tarefa compatível com 
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o seu cargo, bem como aquelas que lhe forem atribuídas pela Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
Auxiliar de serviços gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
 
Cozinheiro: Verificar a ordem e a limpeza do local de trabalho, antes de iniciar o 
serviço, bem como a existência dos utensílios necessários; Consultar o cardápio diário 
verificando se os gêneros alimentícios necessários a sua confecção estão devidamente 
separados. Orientar e ajudantes os auxiliares, se houver,  sobre o pré-preparo dos 
gêneros. Preparar refeições para funcionários públicos nas cozinhas da Prefeitura, 
quando necessário; fazer o pré-preparo de carnes; preparo de arroz, feijão, grelhados, 
assados e ou frituras; preparar merendas nas Cozinhas municipais; preparando 
previamente os ingredientes nas quantidades adequadas, com base em cardápios 
indicados pelo nutricionista ou dietas pré-estabelecidas, cozinhando, temperando e 
controlando tempo de cozimento e dosagem de ingredientes, para posterior distribuição 
aos comensais. colocar a disposição dos usuários, talheres, bandejas, pratos, copos e 
outro; observar e manter as condições de higiene da cozinha e utensílios, bem como a  
fiscalização e conservação. Receber e conferir alimentos para preparo das refeições e 
merendas, verificando, quantidade e qualidade dos mesmos. Efetuar registros e 
controles relativos às merendas e refeições distribuídas, consumo de gêneros 
alimentícios e materiais de limpeza solicitando sua requisição quando necessário. 
Executar outras tarefas afins e correlatas quando determinadas pelo superior 
hierárquico. 
 
Diretor de estabelecimento: Administração Pública Municipal; coordenar, em 
consonância com a Secretaria de Educação, a elaboração, a execução e a avaliação da 
proposta político-pedagógica da Escola; coordenar a implantação da proposta político-
pedagógica da escola, assegurando o cumprimento do currículo e do calendário escolar; 
organizar o quadro de recursos humanos da escola com as devidas atribuições de 
acordo com os cargos providos; administrar os recursos humanos, materiais e 
financeiros da escola; velar pelo cumprimento do trabalho de cada docente; divulgar a 
comunidade escolar a movimentação financeira da escola; apresentar, anualmente, à 
Secretaria de Educação e comunidade escolar, a avaliação interna e externa da escola 
e as propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino, bem como aceitar 
sugestões de melhorias; manter o tombamento dos bens públicos da escola atualizado, 
zelando pela sua conservação; assessorar e acompanhar as atividades dos Conselhos 
Municipais da área da educação; oportunizar discussões e estudos de temas que 
envolvam o cumprimento das normas educacionais; articular com as famílias e a 
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comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; avaliar o 
desempenho dos professores sob sua direção. 
 
Motorista (ônibus): Direção de veículos automotores, incluídos os utilitários, de 
transporte de pessoas e materiais e condução de enfermos nas ambulâncias ou micro 
ônibus em transporte municipal e fora do município; inclui-se o abastecimento, a 
conservação e manutenção do veículo verificando o óleo, água, estado de 
funcionamento e dos pneus; realização de serviços de transporte e entrega de 
documentos, materiais e volumes em expedientes externos junto a estabelecimentos e 
repartições diversas; efetuar pequenos reparos no veículo sob a sua responsabilidade; 
comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com o veículo 
sob a sua responsabilidade; proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, 
lubrificantes e manutenção em geral; auxiliar na carga e descarga de materiais ou 
equipamentos; tratar os passageiros com respeito e urbanidade; manter atualizado o 
documento de habilitação profissional e informar ao chefe imediato a regularidade da 
documentação do veículo; executar as tarefas em conformidade com a legislação 
pertinente respondendo pelas infrações cometidas; executar outras tarefas afins.  
 
Professor: Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e 
Educação Infantil. Participar da elaboração do Regimento Escolar e proposta 
Pedagógica da escola; Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do 
processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar programas, planos de 
curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do ensino; 
Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da Qualidade de ensino; Colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos 
alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Estabelecer 
formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 
escolar, planejamento, inspeção supervisão e orientação educacional Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter-se atualizado sobre Legislação de ensino; Participar de 
reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; Seguir as diretrizes do 
ensino, emanadas do Órgão Superior Competente; Constatar necessidades e 
encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Zelar pela disciplina e 
pelo material docente; Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo.  
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 SETOR: E.E. LAURO PACHECO DOS REIS: 
 
Auxiliar de serviços gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
 
Cozinheiro: Verificar a ordem e a limpeza do local de trabalho, antes de iniciar o 
serviço, bem como a existência dos utensílios necessários; Consultar o cardápio diário 
verificando se os gêneros alimentícios necessários a sua confecção estão devidamente 
separados. Orientar e ajudantes os auxiliares, se houver,  sobre o pré-preparo dos 
gêneros. Preparar refeições para funcionários públicos nas cozinhas da Prefeitura, 
quando necessário; fazer o pré-preparo de carnes; preparo de arroz, feijão, grelhados, 
assados e ou frituras; preparar merendas nas Cozinhas municipais; preparando 
previamente os ingredientes nas quantidades adequadas, com base em cardápios 
indicados pelo nutricionista ou dietas pré-estabelecidas, cozinhando, temperando e 
controlando tempo de cozimento e dosagem de ingredientes, para posterior distribuição 
aos comensais. colocar a disposição dos usuários, talheres, bandejas, pratos, copos e 
outro; observar e manter as condições de higiene da cozinha e utensílios, bem como a  
fiscalização e conservação. Receber e conferir alimentos para preparo das refeições e 
merendas, verificando, quantidade e qualidade dos mesmos. Efetuar registros e 
controles relativos às merendas e refeições distribuídas, consumo de gêneros 
alimentícios e materiais de limpeza solicitando sua requisição quando necessário. 
Executar outras tarefas afins e correlatas quando determinadas pelo superior 
hierárquico. 
 
Motorista (ônibus): Direção de veículos automotores, incluídos os utilitários, de 
transporte de pessoas e materiais e condução de enfermos nas ambulâncias ou micro 
ônibus em transporte municipal e fora do município; inclui-se o abastecimento, a 
conservação e manutenção do veículo verificando o óleo, água, estado de 
funcionamento e dos pneus; realização de serviços de transporte e entrega de 
documentos, materiais e volumes em expedientes externos junto a estabelecimentos e 
repartições diversas; efetuar pequenos reparos no veículo sob a sua responsabilidade; 
comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com o veículo 
sob a sua responsabilidade; proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, 
lubrificantes e manutenção em geral; auxiliar na carga e descarga de materiais ou 
equipamentos; tratar os passageiros com respeito e urbanidade; manter atualizado o 
documento de habilitação profissional e informar ao chefe imediato a regularidade da 
documentação do veículo; executar as tarefas em conformidade com a legislação 
pertinente respondendo pelas infrações cometidas; executar outras tarefas afins.  
 



 

 
LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho 

Município de Orleans - DEMAIS 

 

 
                              G. A TOP SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

                                Rua Almir dos Santos Pinheiro, Nº 38, salas 1 e 2 
                            Urussanga - SC 

 
 

 
  

 
63 

Professor: Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e 
Educação Infantil. Participar da elaboração do Regimento Escolar e proposta 
Pedagógica da escola; Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do 
processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar programas, planos de 
curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do ensino; 
Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da Qualidade de ensino; Colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos 
alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Estabelecer 
formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 
escolar, planejamento, inspeção supervisão e orientação educacional Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter-se atualizado sobre Legislação de ensino; Participar de 
reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; Seguir as diretrizes do 
ensino, emanadas do Órgão Superior Competente; Constatar necessidades e 
encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Zelar pela disciplina e 
pelo material docente; Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo.  
 

 SETOR: E.E. LEOPOLDO HANOFF: 
 
Auxiliar de ensino de educação infantil: Executar trabalhos de auxílio aos docentes 
do Ensino de Educação Infantil no tocante a: Recepcionar as crianças na entrada e 
saída do horário escolar; Realizar tarefas de banho e higiene das crianças; Fornecer 
alimentação das crianças nos horários determinados; Manter vigilância permanente às 
crianças no tocante a saúde e alimentação; Zelar pela higiene e conservação da sala, 
objetos e materiais pertencentes às crianças; Auxiliar na recreação e atividades de 
coordenação psicomotora das crianças; Executar toda e qualquer tarefa compatível com 
o seu cargo, bem como aquelas que lhe forem atribuídas pela Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
Auxiliar de serviços gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
 
Cozinheiro: Verificar a ordem e a limpeza do local de trabalho, antes de iniciar o 
serviço, bem como a existência dos utensílios necessários; Consultar o cardápio diário 
verificando se os gêneros alimentícios necessários a sua confecção estão devidamente 
separados. Orientar e ajudantes os auxiliares, se houver,  sobre o pré-preparo dos 
gêneros. Preparar refeições para funcionários públicos nas cozinhas da Prefeitura, 
quando necessário; fazer o pré-preparo de carnes; preparo de arroz, feijão, grelhados, 
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assados e ou frituras; preparar merendas nas Cozinhas municipais; preparando 
previamente os ingredientes nas quantidades adequadas, com base em cardápios 
indicados pelo nutricionista ou dietas pré-estabelecidas, cozinhando, temperando e 
controlando tempo de cozimento e dosagem de ingredientes, para posterior distribuição 
aos comensais. colocar a disposição dos usuários, talheres, bandejas, pratos, copos e 
outro; observar e manter as condições de higiene da cozinha e utensílios, bem como a  
fiscalização e conservação. Receber e conferir alimentos para preparo das refeições e 
merendas, verificando, quantidade e qualidade dos mesmos. Efetuar registros e 
controles relativos às merendas e refeições distribuídas, consumo de gêneros 
alimentícios e materiais de limpeza solicitando sua requisição quando necessário. 
Executar outras tarefas afins e correlatas quando determinadas pelo superior 
hierárquico. 
 
Diretor de estabelecimento: Administração Pública Municipal; coordenar, em 
consonância com a Secretaria de Educação, a elaboração, a execução e a avaliação da 
proposta político-pedagógica da Escola; coordenar a implantação da proposta político-
pedagógica da escola, assegurando o cumprimento do currículo e do calendário escolar; 
organizar o quadro de recursos humanos da escola com as devidas atribuições de 
acordo com os cargos providos; administrar os recursos humanos, materiais e 
financeiros da escola; velar pelo cumprimento do trabalho de cada docente; divulgar a 
comunidade escolar a movimentação financeira da escola; apresentar, anualmente, à 
Secretaria de Educação e comunidade escolar, a avaliação interna e externa da escola 
e as propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino, bem como aceitar 
sugestões de melhorias; manter o tombamento dos bens públicos da escola atualizado, 
zelando pela sua conservação; assessorar e acompanhar as atividades dos Conselhos 
Municipais da área da educação; oportunizar discussões e estudos de temas que 
envolvam o cumprimento das normas educacionais; articular com as famílias e a 
comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; avaliar o 
desempenho dos professores sob sua direção. 
 
Motorista (ônibus): Direção de veículos automotores, incluídos os utilitários, de 
transporte de pessoas e materiais e condução de enfermos nas ambulâncias ou micro 
ônibus em transporte municipal e fora do município; inclui-se o abastecimento, a 
conservação e manutenção do veículo verificando o óleo, água, estado de 
funcionamento e dos pneus; realização de serviços de transporte e entrega de 
documentos, materiais e volumes em expedientes externos junto a estabelecimentos e 
repartições diversas; efetuar pequenos reparos no veículo sob a sua responsabilidade; 
comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com o veículo 
sob a sua responsabilidade; proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, 
lubrificantes e manutenção em geral; auxiliar na carga e descarga de materiais ou 
equipamentos; tratar os passageiros com respeito e urbanidade; manter atualizado o 
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documento de habilitação profissional e informar ao chefe imediato a regularidade da 
documentação do veículo; executar as tarefas em conformidade com a legislação 
pertinente respondendo pelas infrações cometidas; executar outras tarefas afins.  
 
Professor: Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e 
Educação Infantil. Participar da elaboração do Regimento Escolar e proposta 
Pedagógica da escola; Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do 
processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar programas, planos de 
curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do ensino; 
Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da Qualidade de ensino; Colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos 
alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Estabelecer 
formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 
escolar, planejamento, inspeção supervisão e orientação educacional Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter-se atualizado sobre Legislação de ensino; Participar de 
reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; Seguir as diretrizes do 
ensino, emanadas do Órgão Superior Competente; Constatar necessidades e 
encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Zelar pela disciplina e 
pelo material docente; Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo.  
 
Secretario de escola: Participar, em conjunto com a equipe escolar, da formulação e 
implementação do Plano de Gestão da Escola; Contribuir para a integração escola 
comunidade, garantindo que todos os que precisam da secretaria da escola sejam 
atendidos com respeito e urbanidade; Conhecer e aplicar os princípios e normas que 
regem a administração escolar em seus aspectos administrativos, garantindo a 
transparência de procedimentos; Desempenhar as ações e competências previstas na 
legislação pertinente ao cargo; Conhecer as Normas Regimentais Básicas para as 
Escolas Municipais e o Regimento da Escola, garantindo a aplicação, em especial no 
que diz respeito à escrituração da vida escolar dos alunos e à regularização da vida 
funcional de todos os servidores da escola; Conhecer as estratégias e processos de 
gestão de pessoas, de formação em serviço e de capacitação continuada, com 
utilização de tecnologias modernas e de informática; Compreender a estrutura 
organizacional da Secretaria da Educação bem como discernir sobre os diferentes níveis 
de competências e atribuições relativas ao cargo de chefia.; Elaborar e providenciar a 
divulgação de editais, comunicados e instruções relativas às atividades escolares; 
Exercer a liderança na coordenação das atividades concernentes à secretaria da escola; 
Dominar conhecimentos de redação oficial para elaborar e instruir expedientes, 
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fundamentando o parecer conclusivo na legislação especifica e dando o correto 
encaminhamento. 
 

 SETOR: E.E. BÁSICA MARTA CLAUDIO MACHADO: 
 
Auxiliar de serviços gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
 
Cozinheiro: Verificar a ordem e a limpeza do local de trabalho, antes de iniciar o 
serviço, bem como a existência dos utensílios necessários; Consultar o cardápio diário 
verificando se os gêneros alimentícios necessários a sua confecção estão devidamente 
separados. Orientar e ajudantes os auxiliares, se houver, sobre o pré-preparo dos 
gêneros. Preparar refeições para funcionários públicos nas cozinhas da Prefeitura, 
quando necessário; fazer o pré-preparo de carnes; preparo de arroz, feijão, grelhados, 
assados e ou frituras; preparar merendas nas Cozinhas municipais; preparando 
previamente os ingredientes nas quantidades adequadas, com base em cardápios 
indicados pelo nutricionista ou dietas pré-estabelecidas, cozinhando, temperando e 
controlando tempo de cozimento e dosagem de ingredientes, para posterior distribuição 
aos comensais. colocar a disposição dos usuários, talheres, bandejas, pratos, copos e 
outro; observar e manter as condições de higiene da cozinha e utensílios, bem como a  
fiscalização e conservação. Receber e conferir alimentos para preparo das refeições e 
merendas, verificando, quantidade e qualidade dos mesmos. Efetuar registros e 
controles relativos às merendas e refeições distribuídas, consumo de gêneros 
alimentícios e materiais de limpeza solicitando sua requisição quando necessário. 
Executar outras tarefas afins e correlatas quando determinadas pelo superior 
hierárquico. 
 
Motorista (ônibus): Direção de veículos automotores, incluídos os utilitários, de 
transporte de pessoas e materiais e condução de enfermos nas ambulâncias ou micro 
ônibus em transporte municipal e fora do município; inclui-se o abastecimento, a 
conservação e manutenção do veículo verificando o óleo, água, estado de 
funcionamento e dos pneus; realização de serviços de transporte e entrega de 
documentos, materiais e volumes em expedientes externos junto a estabelecimentos e 
repartições diversas; efetuar pequenos reparos no veículo sob a sua responsabilidade; 
comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com o veículo 
sob a sua responsabilidade; proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, 
lubrificantes e manutenção em geral; auxiliar na carga e descarga de materiais ou 
equipamentos; tratar os passageiros com respeito e urbanidade; manter atualizado o 
documento de habilitação profissional e informar ao chefe imediato a regularidade da 
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documentação do veículo; executar as tarefas em conformidade com a legislação 
pertinente respondendo pelas infrações cometidas; executar outras tarefas afins.  
 
Professor: Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e 
Educação Infantil. Participar da elaboração do Regimento Escolar e proposta 
Pedagógica da escola; Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do 
processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar programas, planos de 
curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do ensino; 
Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da Qualidade de ensino; Colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos 
alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Estabelecer 
formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 
escolar, planejamento, inspeção supervisão e orientação educacional Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter-se atualizado sobre Legislação de ensino; Participar de 
reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; Seguir as diretrizes do 
ensino, emanadas do Órgão Superior Competente; Constatar necessidades e 
encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Zelar pela disciplina e 
pelo material docente; Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo.  
 
Secretario de escola: Participar, em conjunto com a equipe escolar, da formulação e 
implementação do Plano de Gestão da Escola; Contribuir para a integração escola 
comunidade, garantindo que todos os que precisam da secretaria da escola sejam 
atendidos com respeito e urbanidade; Conhecer e aplicar os princípios e normas que 
regem a administração escolar em seus aspectos administrativos, garantindo a 
transparência de procedimentos; Desempenhar as ações e competências previstas na 
legislação pertinente ao cargo; Conhecer as Normas Regimentais Básicas para as 
Escolas Municipais e o Regimento da Escola, garantindo a aplicação, em especial no 
que diz respeito à escrituração da vida escolar dos alunos e à regularização da vida 
funcional de todos os servidores da escola; Conhecer as estratégias e processos de 
gestão de pessoas, de formação em serviço e de capacitação continuada, com 
utilização de tecnologias modernas e de informática; Compreender a estrutura 
organizacional da Secretaria da Educação bem como discernir sobre os diferentes níveis 
de competências e atribuições relativas ao cargo de chefia.; Elaborar e providenciar a 
divulgação de editais, comunicados e instruções relativas às atividades escolares; 
Exercer a liderança na coordenação das atividades concernentes à secretaria da escola; 
Dominar conhecimentos de redação oficial para elaborar e instruir expedientes, 
fundamentando o parecer conclusivo na legislação especifica e dando o correto 
encaminhamento. 
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 SETOR: E.E. BÁSICA ORATÓRIO: 
 
Auxiliar de serviços gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
 
Cozinheiro: Verificar a ordem e a limpeza do local de trabalho, antes de iniciar o 
serviço, bem como a existência dos utensílios necessários; Consultar o cardápio diário 
verificando se os gêneros alimentícios necessários a sua confecção estão devidamente 
separados. Orientar e ajudantes os auxiliares, se houver,  sobre o pré-preparo dos 
gêneros. Preparar refeições para funcionários públicos nas cozinhas da Prefeitura, 
quando necessário; fazer o pré-preparo de carnes; preparo de arroz, feijão, grelhados, 
assados e ou frituras; preparar merendas nas Cozinhas municipais; preparando 
previamente os ingredientes nas quantidades adequadas, com base em cardápios 
indicados pelo nutricionista ou dietas pré-estabelecidas, cozinhando, temperando e 
controlando tempo de cozimento e dosagem de ingredientes, para posterior distribuição 
aos comensais. colocar a disposição dos usuários, talheres, bandejas, pratos, copos e 
outro; observar e manter as condições de higiene da cozinha e utensílios, bem como a  
fiscalização e conservação. Receber e conferir alimentos para preparo das refeições e 
merendas, verificando, quantidade e qualidade dos mesmos. Efetuar registros e 
controles relativos às merendas e refeições distribuídas, consumo de gêneros 
alimentícios e materiais de limpeza solicitando sua requisição quando necessário. 
Executar outras tarefas afins e correlatas quando determinadas pelo superior 
hierárquico. 
 
Professor: Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e 
Educação Infantil. Participar da elaboração do Regimento Escolar e proposta 
Pedagógica da escola; Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do 
processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar programas, planos de 
curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do ensino; 
Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da Qualidade de ensino; Colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos 
alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Estabelecer 
formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 
escolar, planejamento, inspeção supervisão e orientação educacional Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter-se atualizado sobre Legislação de ensino; Participar de 
reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; Seguir as diretrizes do 
ensino, emanadas do Órgão Superior Competente; Constatar necessidades e 
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encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Zelar pela disciplina e 
pelo material docente; Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo.  
 
Diretor de estabelecimento: Administração Pública Municipal; coordenar, em 
consonância com a Secretaria de Educação, a elaboração, a execução e a avaliação da 
proposta político-pedagógica da Escola; coordenar a implantação da proposta político-
pedagógica da escola, assegurando o cumprimento do currículo e do calendário escolar; 
organizar o quadro de recursos humanos da escola com as devidas atribuições de 
acordo com os cargos providos; administrar os recursos humanos, materiais e 
financeiros da escola; velar pelo cumprimento do trabalho de cada docente; divulgar a 
comunidade escolar a movimentação financeira da escola; apresentar, anualmente, à 
Secretaria de Educação e comunidade escolar, a avaliação interna e externa da escola 
e as propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino, bem como aceitar 
sugestões de melhorias; manter o tombamento dos bens públicos da escola atualizado, 
zelando pela sua conservação; assessorar e acompanhar as atividades dos Conselhos 
Municipais da área da educação; oportunizar discussões e estudos de temas que 
envolvam o cumprimento das normas educacionais; articular com as famílias e a 
comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; avaliar o 
desempenho dos professores sob sua direção. 
 

 SETOR: E.E. BÁSICA OTTO PFUTZENREUTER: 
 
Auxiliar de ensino de educação infantil: Executar trabalhos de auxílio aos docentes 
do Ensino de Educação Infantil no tocante a: Recepcionar as crianças na entrada e 
saída do horário escolar; Realizar tarefas de banho e higiene das crianças; Fornecer 
alimentação das crianças nos horários determinados; Manter vigilância permanente às 
crianças no tocante a saúde e alimentação; Zelar pela higiene e conservação da sala, 
objetos e materiais pertencentes às crianças; Auxiliar na recreação e atividades de 
coordenação psicomotora das crianças; Executar toda e qualquer tarefa compatível com 
o seu cargo, bem como aquelas que lhe forem atribuídas pela Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
Auxiliar de serviços gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
 
Cozinheiro: Verificar a ordem e a limpeza do local de trabalho, antes de iniciar o 
serviço, bem como a existência dos utensílios necessários; Consultar o cardápio diário 
verificando se os gêneros alimentícios necessários a sua confecção estão devidamente 
separados. Orientar e ajudantes os auxiliares, se houver,  sobre o pré-preparo dos 
gêneros. Preparar refeições para funcionários públicos nas cozinhas da Prefeitura, 
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quando necessário; fazer o pré-preparo de carnes; preparo de arroz, feijão, grelhados, 
assados e ou frituras; preparar merendas nas Cozinhas municipais; preparando 
previamente os ingredientes nas quantidades adequadas, com base em cardápios 
indicados pelo nutricionista ou dietas pré-estabelecidas, cozinhando, temperando e 
controlando tempo de cozimento e dosagem de ingredientes, para posterior distribuição 
aos comensais. colocar a disposição dos usuários, talheres, bandejas, pratos, copos e 
outro; observar e manter as condições de higiene da cozinha e utensílios, bem como a  
fiscalização e conservação. Receber e conferir alimentos para preparo das refeições e 
merendas, verificando, quantidade e qualidade dos mesmos. Efetuar registros e 
controles relativos às merendas e refeições distribuídas, consumo de gêneros 
alimentícios e materiais de limpeza solicitando sua requisição quando necessário. 
Executar outras tarefas afins e correlatas quando determinadas pelo superior 
hierárquico. 
 
Diretor de estabelecimento: Administração Pública Municipal; coordenar, em 
consonância com a Secretaria de Educação, a elaboração, a execução e a avaliação da 
proposta político-pedagógica da Escola; coordenar a implantação da proposta político-
pedagógica da escola, assegurando o cumprimento do currículo e do calendário escolar; 
organizar o quadro de recursos humanos da escola com as devidas atribuições de 
acordo com os cargos providos; administrar os recursos humanos, materiais e 
financeiros da escola; velar pelo cumprimento do trabalho de cada docente; divulgar a 
comunidade escolar a movimentação financeira da escola; apresentar, anualmente, à 
Secretaria de Educação e comunidade escolar, a avaliação interna e externa da escola 
e as propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino, bem como aceitar 
sugestões de melhorias; manter o tombamento dos bens públicos da escola atualizado, 
zelando pela sua conservação; assessorar e acompanhar as atividades dos Conselhos 
Municipais da área da educação; oportunizar discussões e estudos de temas que 
envolvam o cumprimento das normas educacionais; articular com as famílias e a 
comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; avaliar o 
desempenho dos professores sob sua direção. 
 
Professor: Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e 
Educação Infantil. Participar da elaboração do Regimento Escolar e proposta 
Pedagógica da escola; Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do 
processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar programas, planos de 
curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do ensino; 
Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da Qualidade de ensino; Colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos 
alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Estabelecer 
formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor rendimento; 
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Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 
escolar, planejamento, inspeção supervisão e orientação educacional Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter-se atualizado sobre Legislação de ensino; Participar de 
reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; Seguir as diretrizes do 
ensino, emanadas do Órgão Superior Competente; Constatar necessidades e 
encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Zelar pela disciplina e 
pelo material docente; Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo.  
 

 SETOR: E.E. BÁSICA PADRE LUDGERO WATERKEMPER: 
 
Auxiliar de serviços gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
 
Diretor de estabelecimento: Administração Pública Municipal; coordenar, em 
consonância com a Secretaria de Educação, a elaboração, a execução e a avaliação da 
proposta político-pedagógica da Escola; coordenar a implantação da proposta político-
pedagógica da escola, assegurando o cumprimento do currículo e do calendário escolar; 
organizar o quadro de recursos humanos da escola com as devidas atribuições de 
acordo com os cargos providos; administrar os recursos humanos, materiais e 
financeiros da escola; velar pelo cumprimento do trabalho de cada docente; divulgar a 
comunidade escolar a movimentação financeira da escola; apresentar, anualmente, à 
Secretaria de Educação e comunidade escolar, a avaliação interna e externa da escola 
e as propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino, bem como aceitar 
sugestões de melhorias; manter o tombamento dos bens públicos da escola atualizado, 
zelando pela sua conservação; assessorar e acompanhar as atividades dos Conselhos 
Municipais da área da educação; oportunizar discussões e estudos de temas que 
envolvam o cumprimento das normas educacionais; articular com as famílias e a 
comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; avaliar o 
desempenho dos professores sob sua direção. 
 
Professor: Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e 
Educação Infantil. Participar da elaboração do Regimento Escolar e proposta 
Pedagógica da escola; Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do 
processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar programas, planos de 
curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do ensino; 
Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da Qualidade de ensino; Colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos 
alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Estabelecer 
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formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 
escolar, planejamento, inspeção supervisão e orientação educacional Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter-se atualizado sobre Legislação de ensino; Participar de 
reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; Seguir as diretrizes do 
ensino, emanadas do Órgão Superior Competente; Constatar necessidades e 
encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Zelar pela disciplina e 
pelo material docente; Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo.  
 

 SETOR: E.E. BÁSICA RANCHINHO: 
 
Auxiliar de ensino de educação infantil: Executar trabalhos de auxílio aos docentes 
do Ensino de Educação Infantil no tocante a: Recepcionar as crianças na entrada e 
saída do horário escolar; Realizar tarefas de banho e higiene das crianças; Fornecer 
alimentação das crianças nos horários determinados; Manter vigilância permanente às 
crianças no tocante a saúde e alimentação; Zelar pela higiene e conservação da sala, 
objetos e materiais pertencentes às crianças; Auxiliar na recreação e atividades de 
coordenação psicomotora das crianças; Executar toda e qualquer tarefa compatível com 
o seu cargo, bem como aquelas que lhe forem atribuídas pela Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
Auxiliar de serviços gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
 
Cozinheiro: Verificar a ordem e a limpeza do local de trabalho, antes de iniciar o 
serviço, bem como a existência dos utensílios necessários; Consultar o cardápio diário 
verificando se os gêneros alimentícios necessários a sua confecção estão devidamente 
separados. Orientar e ajudantes os auxiliares, se houver,  sobre o pré-preparo dos 
gêneros. Preparar refeições para funcionários públicos nas cozinhas da Prefeitura, 
quando necessário; fazer o pré-preparo de carnes; preparo de arroz, feijão, grelhados, 
assados e ou frituras; preparar merendas nas Cozinhas municipais; preparando 
previamente os ingredientes nas quantidades adequadas, com base em cardápios 
indicados pelo nutricionista ou dietas pré-estabelecidas, cozinhando, temperando e 
controlando tempo de cozimento e dosagem de ingredientes, para posterior distribuição 
aos comensais. colocar a disposição dos usuários, talheres, bandejas, pratos, copos e 
outro; observar e manter as condições de higiene da cozinha e utensílios, bem como a  
fiscalização e conservação. Receber e conferir alimentos para preparo das refeições e 
merendas, verificando, quantidade e qualidade dos mesmos. Efetuar registros e 
controles relativos às merendas e refeições distribuídas, consumo de gêneros 
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alimentícios e materiais de limpeza solicitando sua requisição quando necessário. 
Executar outras tarefas afins e correlatas quando determinadas pelo superior 
hierárquico. 
 
Professor: Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e 
Educação Infantil. Participar da elaboração do Regimento Escolar e proposta 
Pedagógica da escola; Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do 
processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar programas, planos de 
curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do ensino; 
Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da Qualidade de ensino; Colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos 
alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Estabelecer 
formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 
escolar, planejamento, inspeção supervisão e orientação educacional Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter-se atualizado sobre Legislação de ensino; Participar de 
reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; Seguir as diretrizes do 
ensino, emanadas do Órgão Superior Competente; Constatar necessidades e 
encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Zelar pela disciplina e 
pelo material docente; Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo.  
 
Diretor de estabelecimento: Administração Pública Municipal; coordenar, em 
consonância com a Secretaria de Educação, a elaboração, a execução e a avaliação da 
proposta político-pedagógica da Escola; coordenar a implantação da proposta político-
pedagógica da escola, assegurando o cumprimento do currículo e do calendário escolar; 
organizar o quadro de recursos humanos da escola com as devidas atribuições de 
acordo com os cargos providos; administrar os recursos humanos, materiais e 
financeiros da escola; velar pelo cumprimento do trabalho de cada docente; divulgar a 
comunidade escolar a movimentação financeira da escola; apresentar, anualmente, à 
Secretaria de Educação e comunidade escolar, a avaliação interna e externa da escola 
e as propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino, bem como aceitar 
sugestões de melhorias; manter o tombamento dos bens públicos da escola atualizado, 
zelando pela sua conservação; assessorar e acompanhar as atividades dos Conselhos 
Municipais da área da educação; oportunizar discussões e estudos de temas que 
envolvam o cumprimento das normas educacionais; articular com as famílias e a 
comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; avaliar o 
desempenho dos professores sob sua direção. 
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 SETOR: EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 
 
Auxiliar de serviços gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
 
Diretor de estabelecimento: Administração Pública Municipal; coordenar, em 
consonância com a Secretaria de Educação, a elaboração, a execução e a avaliação da 
proposta político-pedagógica da Escola; coordenar a implantação da proposta político-
pedagógica da escola, assegurando o cumprimento do currículo e do calendário escolar; 
organizar o quadro de recursos humanos da escola com as devidas atribuições de 
acordo com os cargos providos; administrar os recursos humanos, materiais e 
financeiros da escola; velar pelo cumprimento do trabalho de cada docente; divulgar a 
comunidade escolar a movimentação financeira da escola; apresentar, anualmente, à 
Secretaria de Educação e comunidade escolar, a avaliação interna e externa da escola 
e as propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino, bem como aceitar 
sugestões de melhorias; manter o tombamento dos bens públicos da escola atualizado, 
zelando pela sua conservação; assessorar e acompanhar as atividades dos Conselhos 
Municipais da área da educação; oportunizar discussões e estudos de temas que 
envolvam o cumprimento das normas educacionais; articular com as famílias e a 
comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; avaliar o 
desempenho dos professores sob sua direção. 
 
Professor: Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e 
Educação Infantil. Participar da elaboração do Regimento Escolar e proposta 
Pedagógica da escola; Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do 
processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar programas, planos de 
curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do ensino; 
Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da Qualidade de ensino; Colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos 
alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Estabelecer 
formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 
escolar, planejamento, inspeção supervisão e orientação educacional Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter-se atualizado sobre Legislação de ensino; Participar de 
reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; Seguir as diretrizes do 
ensino, emanadas do Órgão Superior Competente; Constatar necessidades e 
encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Zelar pela disciplina e 
pelo material docente; Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo.  
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 SETOR: ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS PREFEITO LUIZ MAZON 
 
Auxiliar de serviços gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
 
Professor: Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e 
Educação Infantil. Participar da elaboração do Regimento Escolar e proposta 
Pedagógica da escola; Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do 
processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar programas, planos de 
curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do ensino; 
Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da Qualidade de ensino; Colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos 
alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Estabelecer 
formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 
escolar, planejamento, inspeção supervisão e orientação educacional Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter-se atualizado sobre Legislação de ensino; Participar de 
reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; Seguir as diretrizes do 
ensino, emanadas do Órgão Superior Competente; Constatar necessidades e 
encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Zelar pela disciplina e 
pelo material docente; Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo.  
 

 SETOR: GINÁSIO MUNICIPAL HOMERO DE MIRANDA GOMES 
 
 Auxiliar de serviços gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
 
Motorista (zelador): Zelar pela manutenção do patrimônio, atender e controlar a 
movimentação de pessoas, receber objetos, mercadorias, materiais e equipamentos. 
 
Professor: Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e 
Educação Infantil. Participar da elaboração do Regimento Escolar e proposta 
Pedagógica da escola; Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do 
processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar programas, planos de 
curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do ensino; 
Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da Qualidade de ensino; Colaborar com as atividades 
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de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos 
alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Estabelecer 
formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 
escolar, planejamento, inspeção supervisão e orientação educacional Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter-se atualizado sobre Legislação de ensino; Participar de 
reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; Seguir as diretrizes do 
ensino, emanadas do Órgão Superior Competente; Constatar necessidades e 
encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Zelar pela disciplina e 
pelo material docente; Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo.  
 

 SETOR: PETI: 
 
Assistente de departamento: Elaboração e análise de documentos, relatórios e 
demonstrativos e gráficos; lançamento e registro próprios de escritório, inclusive 
lançamentos contábeis e de administração tributária; conferencia de dados e 
documentos; redação e digitação de textos relacionados com administração; 
atendimento ao público; organização de fichários e arquivos; auxiliar o gerente de 
departamento no desenvolvimento de suas atividades.  
 
Gerente de departamento: Gerenciam atividades de departamentos ou serviços de 
pessoal, recrutamento e seleção, cargos e salários, benefícios, treinamento e 
desenvolvimento, liderando e facilitando o desenvolvimento do trabalho das equipes. 
Assessoram diretoria e setores da empresa em atividades como planejamento, 
contratações, negociações de relações humanas e do trabalho. Atuam em eventos 
corporativos e da comunidade, representando a empresa. 
 

 SETOR: PRO ART: 
 
Professor: Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e 
Educação Infantil. Participar da elaboração do Regimento Escolar e proposta 
Pedagógica da escola; Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do 
processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar programas, planos de 
curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do ensino; 
Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da Qualidade de ensino; Colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos 
alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Estabelecer 
formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 
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escolar, planejamento, inspeção supervisão e orientação educacional Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter-se atualizado sobre Legislação de ensino; Participar de 
reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; Seguir as diretrizes do 
ensino, emanadas do Órgão Superior Competente; Constatar necessidades e 
encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Zelar pela disciplina e 
pelo material docente; Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo.  
 
Assistente de departamento: Elaboração e análise de documentos, relatórios e 
demonstrativos e gráficos; lançamento e registro próprios de escritório, inclusive 
lançamentos contábeis e de administração tributária; conferencia de dados e 
documentos; redação e digitação de textos relacionados com administração; 
atendimento ao público; organização de fichários e arquivos; auxiliar o gerente de 
departamento no desenvolvimento de suas atividades.  
 
Assistente especial de esportes: Auxilia no desenvolvimento, com crianças, jovens e 
adultos, atividades físicas; Auxilia nos ensinamentos de técnicas desportivas e na 
realização de treinamentos especializados com atletas de diferentes esportes; Auxilia na 
instrução dos princípios e regras inerentes a cada esporte; Auxilia no preparo físico dos 
atletas; acompanha e auxilia na supervisão das práticas desportivas; Auxilia na 
elaboração de informes técnicos da área de atividades físicas e do desporto. 
 
Auxiliar de ensino de educação infantil: Executar trabalhos de auxílio aos docentes 
do Ensino de Educação Infantil no tocante a: Recepcionar as crianças na entrada e 
saída do horário escolar; Realizar tarefas de banho e higiene das crianças; Fornecer 
alimentação das crianças nos horários determinados; Manter vigilância permanente às 
crianças no tocante a saúde e alimentação; Zelar pela higiene e conservação da sala, 
objetos e materiais pertencentes às crianças; Auxiliar na recreação e atividades de 
coordenação psicomotora das crianças; Executar toda e qualquer tarefa compatível com 
o seu cargo, bem como aquelas que lhe forem atribuídas pela Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
Auxiliar de serviços gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
 
Chefe de divisão: Auxiliar o Gerente de Departamento nas atividades; Cooperar com o 
Departamento de Recursos Humanos na elaboração e execução dos Programas Gerais 
de treinamento dos servidores do Poder Executivo Municipal; Proferir despachos 
interlocutórios em processos e papéis, cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos 
decisórios em processos de sua competência; Atender as pessoas ou determinar o 
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atendimento durante o expediente, dos que os procurarem para tratar de assuntos 
relacionados às suas atividades profissionais. Participar de reuniões das Chefias, 
quando convocado; Manter a disciplina do pessoal; Preencher os boletins que permitam 
a apuração de mérito dos servidores sob suas ordens, para efeito de promoção, quando 
for o caso; Fazer cumprir rigorosamente o horário de trabalho do pessoal a seu cargo, 
bem como, as disposições regulamentares e as instruções para a execução dos 
serviços; Visar os pedidos de compras e as requisições de material de expediente, 
quando for o caso. 
 
Coordenador de esportes: Estimular a organização do esporte escolar, amador e 
profissional; Estimular a organização comunitária, objetivando a instituição de 
associações com fins desportivos, recreativos e de lazer; Estimular e organizar as 
competições esportivas entre as entidades organizadas no Município; Estimular e 
organizar as competições e participação nos jogos regional e estadual, em especial os 
jogos aberto de Santa Catarina; Articular-se com a indústria, o comércio e o setor de 
serviços na busca de patrocínio; Auxiliar disponibilizando recursos, devidamente 
autorizados pelo Chefe do Poder Executivo, bem como espaço para atender 
competições a nível local, regional e nacional que se realizem no Município de Orleans. 
 
Diretor de departamento: Garantem suporte na gestão de pessoas, na administração 
de material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meias e finalísticas da 
administração publica municipal. Definem diretrizes, planejam, coordenam e 
supervisionam ações, monitorando resultados e fomentando politicas de mudanças. 
 
Diretor de estabelecimento escolar: Representar a escola na comunidade; 
responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes estabelecidas no 
Plano de Metas da Administração Pública Municipal; coordenar, em consonância com a 
Secretaria de Educação, a elaboração, a execução e a avaliação da proposta político-
pedagógica da Escola; coordenar a implantação da proposta político-pedagógica da 
escola, assegurando o cumprimento do currículo e do calendário escolar; organizar o 
quadro de recursos humanos da escola com as devidas atribuições de acordo com os 
cargos providos; administrar os recursos humanos, materiais e financeiros da escola; 
velar pelo cumprimento do trabalho de cada docente; divulgar a comunidade escolar a 
movimentação financeira da escola; apresentar, anualmente, à Secretaria de Educação 
e comunidade escolar, a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem 
à melhoria da qualidade de ensino, bem como aceitar sugestões de melhorias; manter o 
tombamento dos bens públicos da escola atualizado, zelando pela sua conservação; 
assessorar e acompanhar as atividades dos Conselhos Municipais da área da 
educação; oportunizar discussões e estudos de temas que envolvam o cumprimento das 
normas educacionais; articular com as famílias e a comunidade, criando processos de 
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integração da sociedade com a escola; avaliar o desempenho dos professores sob sua 
direção. 
 
Fonoaudiólogo: Avaliar as deficiências do cliente, realizando exames fonéticos, da 
linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias, para estabelecer o plano 
de treinamento ou terapêutico; Encaminhar o cliente ao especialista, orientando este e 
fornecendo-lhe indicações, para solicitar parecer quanto ao melhoramento ou 
possibilidade de reabilitação; Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou à 
praticabilidade da reabilitação fonoaudiológica, elaborando relatórios para complementar 
o diagnóstico; Programar, desenvolver e supervisionar o treinamento de voz, fala, 
linguagem, expressão de pensamento verbalizado, compreensão do pensamento 
verbalizado e outros, orientando e fazendo demonstrações de respiração funcional, 
impostação de voz, treinamento fonético, auditivo, de dicção e organização do 
pensamento em palavras, para reeducar e/ou reabilitar o cliente; Opinar quanto às 
possibilidades fonatórias e auditivas do indivíduo, fazendo exames e empregando 
técnicas de avaliação específicas, para possibilitar a seleção profissional ou escolar; 
Participar de equipes multiprofissionais para identificação de distúrbios de linguagem em 
suas formas de expressão e audição, emitindo parecer de sua especialidade, para 
estabelecer o diagnóstico e tratamento; Assessorar autoridades da instituição, 
preparando informes e documentos em assuntos de fonoaudiologia, a fim de possibilitar 
subsídios para elaborar pareceres, portarias e outros; Colaborar, quando solicitado, com 
as equipes de atuação-supervisão do estágio supervisionado em psicologia para efeitos 
diagnósticos, de tratamento, de planejamento e de programação de ações destinadas a 
atender necessidades das populações atendidas, em sua área de conhecimento; efetuar 
exames audiológicos;   providenciar, recomendar e/ou realizar tratamentos 
especializados; participar de reuniões médicas, cursos e palestras sobre medicina 
preventiva nas entidades assistenciais e comunitárias;  preencher os relatórios de 
comprovação de atendimentos; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, 
quando necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e 
conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho; desempenhar 
outras tarefas afins. 
 
Gerente de departamento: Gerenciam atividades de departamentos ou serviços de 
pessoal, recrutamento e seleção, cargos e salários, benefícios, treinamento e 
desenvolvimento, liderando e facilitando o desenvolvimento do trabalho das equipes. 
Assessoram diretoria e setores da empresa em atividades como planejamento, 
contratações, negociações de relações humanas e do trabalho. Atuam em eventos 
corporativos e da comunidade, representando a empresa. 
 
Gerente especial de departamento: Promover a integração das diversas Unidades 
Administrativas do Poder Executivo;  Assistir o Chefe do Executivo nas suas relações 
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com os Munícipes; Agendar os compromissos do Prefeito;  Representar o Prefeito em 
solenidades e perante outros órgãos oficiais; Preparar o expediente do Gabinete; 
Responsabilizar-se pelo cerimonial e pelas relações públicas do Executivo; Promover o 
acompanhamento dos atos expedidos pelos Poder Legislativo;  Elaborar Plano de Ação 
e Coordenação de Defesa Civil; Desenvolver outras atividades de natureza 
administrativa determinada pelo Chefe do Poder Executivo;  Promover o processo do 
Orçamento Participativo; Manter programas de Auditoria Interna Permanente; Manter 
convênios com a União, Estados e Municípios, bem como Entidades de Assistência 
Social, governamentais para execução de programas de assistência social;  Executar 
programa de assuntos para a integração da juventude. 
 
Motorista: Direção de veículos automotores, incluídos os utilitários, caminhões, de 
transporte de pessoas e materiais e condução de enfermos nas ambulâncias ou micro 
ônibus em transporte municipal e fora do município; inclui-se o abastecimento, a 
conservação e manutenção do veículo verificando o óleo, água, estado de 
funcionamento e dos pneus; realização de serviços de transporte e entrega de 
documentos, materiais e volumes em expedientes externos junto a estabelecimentos e 
repartições diversas; efetuar pequenos reparos no veículo sob a sua responsabilidade; 
comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com o veículo 
sob a sua responsabilidade; proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, 
lubrificantes e manutenção em geral; auxiliar na carga e descarga de materiais ou 
equipamentos; tratar os passageiros com respeito e urbanidade; manter atualizado o 
documento de habilitação profissional e informar ao chefe imediato a regularidade da 
documentação do veículo; executar as tarefas em conformidade com a legislação 
pertinente respondendo pelas infrações cometidas; executar outras tarefas afins. 
 
Nutricionista: Planejar, coordenar e supervisionar serviços ou programas de nutrição e 
alimentação da coletividade no âmbito da saúde pública, desenvolvendo campanhas 
educativas e outras atividades correlatas, a fim de contribuir para a criação de hábitos e 
regimes alimentares adequados entre a população e consequente melhoria da saúde 
coletiva; examinar o estado de nutrição do indivíduo ou do grupo, avaliando os diversos 
fatores relacionados com problemas de alimentação, como classe social, meio de vida e 
outros, para aconselhar e instruir a população; proceder ao planejamento e elaboração 
de cardápios e dietas especiais, baseando-se na observação da aceitação dos 
alimentos pelos comensais e no estudo dos meios e técnicas de introdução gradativa de 
produtos naturais mais nutritivos e econômicos, para oferecer refeições balanceadas. 
Exercer as atividades e funções inerentes à profissão, de acordo com as normas 
técnicas; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao 
exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e conservados os 
materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho; desempenhar outras tarefas 
afins. 
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Psicólogo: Promover o acompanhamento e o atendimento psicológico aos alunos da 
rede municipal; Prestar acompanhamento psicológico aos alunos quando necessário; 
Realizar psicodiagnósticos para fins de avaliação das condições pessoais do aluno e da 
instituição; Realizar, quando necessário, visitas domiciliares, devidamente autorizadas; 
Desenvolver programas específicos que atendam às necessidades psicológicas dos 
alunos; Utilizar métodos e técnicas psicológicas e terapia breve e grupal, com os 
objetivos de diagnóstico psicológico; Orientar psicopedagógicamente e solucionar 
problemas de ajustamento; Manter atualizados  prontuários  de  atendimento; Preencher 
relatórios necessários à comprovação do atendimento; Realizar perícias e emitir 
pareceres sobre a matéria de psicologia que envolva alunos, enquanto no desempenho 
das suas funções; Prestar assessoramento na área de sua competência; Executar 
outras atribuições correlatas, integrantes do universo de funções da profissão de 
psicólogo. 
 
Secretário adjunto: Garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de 
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalistas da 
administração pública municipal. Definem diretrizes, planejam, coordenam e 
supervisionam ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança. 
 
Secretario de escola: Participar, em conjunto com a equipe escolar, da formulação e 
implementação do Plano de Gestão da Escola; Contribuir para a integração escola 
comunidade, garantindo que todos os que precisam da secretaria da escola sejam 
atendidos com respeito e urbanidade; Conhecer e aplicar os princípios e normas que 
regem a administração escolar em seus aspectos administrativos, garantindo a 
transparência de procedimentos; Desempenhar as ações e competências previstas na 
legislação pertinente ao cargo; Conhecer as Normas Regimentais Básicas para as 
Escolas Municipais e o Regimento da Escola, garantindo a aplicação, em especial no 
que diz respeito à escrituração da vida escolar dos alunos e à regularização da vida 
funcional de todos os servidores da escola; Conhecer as estratégias e processos de 
gestão de pessoas, de formação em serviço e de capacitação continuada, com 
utilização de tecnologias modernas e de informática; Compreender a estrutura 
organizacional da Secretaria da Educação bem como discernir sobre os diferentes níveis 
de competências e atribuições relativas ao cargo de chefia.; Elaborar e providenciar a 
divulgação de editais, comunicados e instruções relativas às atividades escolares; 
Exercer a liderança na coordenação das atividades concernentes à secretaria da escola; 
Dominar conhecimentos de redação oficial para elaborar e instruir expedientes, 
fundamentando o parecer conclusivo na legislação especifica e dando o correto 
encaminhamento. 
  
Secretário municipal: Definir metas, planejar, coordenar e supervisionar ações, 
monitorar resultados e implantar políticas de mudança. Dar suporte na administração de 
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pessoas, na administração de material, patrimônio, informática e serviços da 
administração pública municipal. 
 
Supervisor de departamento: Supervisionar todo o trabalho do departamento 
assumindo inclusive a responsabilidade pelo fiel cumprimento das diversas atividades 
inerentes ao setor, bem como participar de reuniões, planejamento e ações da 
administração municipal além de contribuir com a equipe na busca de soluções para o 
enfrentamento das atividades do dia a dia. 
 
Telefonista: Atender telefonemas, operando centrais telefônicas, troncos e ramais, para 
estabelecer a comunicação interna, externa ou interurbana entre o solicitante e 
destinatário; Anunciar chamadas e informações, através do interfone; Zelar pelo 
equipamento, comunicando defeitos à chefia; orientar e emitir pareceres sobre os 
serviços referentes a centrais telefônicas; Atender as chamadas internas e externas, 
localizando as pessoas quando solicitadas; Controlar e auxiliar as ligações de telefone 
automático; Prestar informações gerais relacionadas com o órgão; manter registro de 
ligações a longa distância; Receber e transmitir mensagens pelo telefone; Fornecer 
dados para a elaboração de expediente à empresa concessionária dos serviços 
telefônicos, a respeito de mudanças, instalações, retirada, defeito, etc; Propor normas 
de serviços e remodelação de equipamento; Manter organizados, limpos e conservados 
os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho; executar outras tarefas afins. 
 
12.1- Condições do ambiente de trabalho: 
 
Agentes Físicos:  
 
- Ruído 

TIPO DE  
EXPOSIÇÃO 

MEDIÇÃO/ 
DECIBELIMETRIA 

LIMITE DE 
TOLERANCIA  

NR 15-ANEXO 1 

 
NIVEL DE  

AÇAO NR 09 

 
Habitual 

Permanente 
79,81 dB (A) 85 dB (A) 80 dB (A) 

 
Parecer Técnico Referente ao Ruído: Conforme observado o ruído ultrapassa os 
limites de tolerância estabelecidos nas normas vigentes.  
 

Agentes Químicos: Operação e fabricação e manuseio de álcalis cáustico.     
  
Agentes Biológicos: Não há 
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Riscos de Acidentes: Não há  
 
Obs.: Não foram encontrados outros agentes com potencial nocivo, conforme as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
 
> Tecnologia de proteção coletiva e individual existente (Eficiência e Eficácia). 
 
Equipamentos de Proteção Individual:  
 
Auxiliar de Serviços Gerais: Respirador PFF2 CA nº 18684, avental CA nº 6429, Botas 
de borracha CA nº 28490 luva CA nº 9567, óculos de segurança CA nº 11268.   
 
Equipamentos de Proteção Coletiva: Bebedouro, ventiladores de parede, extintores 
de incêndio. 
 
12.3- Conclusão:  
 

 Descrição dos setores, cargos: 
 

 SETOR: APAE 
 
Auxiliar de Serviços Gerais: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente, sendo que determina o beneficio é a presença do agente no processo de 
fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no 
ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a 
integridade física. 
 
Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

 
TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

Trabalho,  
operação e  

manuseio de 
álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
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             Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Agentes Físicos:  
 
- Ruído 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
MEDIÇÃO/ 

DOSIMETRIA 

LIMITE DE 
TOLERANCIA  

NR 15-ANEXO 1 

 
NIVEL DE  

AÇAO NR 09 

 
- Cozinheiro 
 
- Motorista Ônibus  

 
Habitual  

 
Habitual 

 
87.62 dB (A) 

 
79.81 dB (A) 

 
85,0 dB (A) 

 
85,0 dB (A) 

 
80,0 dB (A) 

 

80,0 dB (A) 
 

 
Parecer Técnico Referente ao Ruído: Conforme observado somente o ruído para 
cozinheiros ultrapassa os limites de tolerância estabelecidos nas normas vigentes.  
 
Cozinheiro: O Trabalhador dessa função está sujeito a agentes de temperatura 
anormais (calor) acima do limite de tolerância estabelecidos na NR-15, da portaria nº 
3214/78, e em limites/concentrações que o caracterizam como agentes nocivo na data 
da avaliação de forma habitual e permanente, fazendo juz a insalubridade em grau 
médio. 
             Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Motorista (ônibus): O Trabalhador dessa função está sujeito também a agente físico 
nocivo (ruído) de forma habitual e permanente e - de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade é realizada em 
condições insalubres de grau médio conforme (NR 15 anexo 1, 7 e 13 - Portaria 3214/78 
do MT) e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Obs.: Não foram encontrados outros agentes com potencial nocivo, conforme as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
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Professor: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente 
não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e 
medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres 
conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 

 SETOR: CEI DEBORA LAURENTINO: 
 

Auxiliar de ensino de educação infantil: O trabalhador dessa função realiza atividades 
nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em 
condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do 
Decreto 3048/99. 
 
Auxiliar de serviços gerais: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente, sendo que determina o beneficio é a presença do agente no processo de 
fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no 
ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a 
integridade física. 
 
Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

 
Trabalho, 

operação e 
manuseio de 

álcalis cáustico. 

Químico Qualitativo 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
                  Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
Cozinheiro: O Trabalhador dessa função está sujeito a agentes de temperatura 
anormais (calor) acima do limite de tolerância estabelecidos na NR-15, da portaria nº 
3214/78, e em limites/concentrações que o caracterizam como agentes nocivo na data 
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da avaliação de forma habitual e permanente, fazendo juz a insalubridade em grau 
médio. 
               Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Obs.: Não foram encontrados outros agentes com potencial nocivo, conforme as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
 
Diretor de estabelecimento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Professor: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente 
não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e 
medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres 
conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 

 SETOR: CEI FLAVIO BUSSULO:  
 
Auxiliar de ensino de educação infantil: O trabalhador dessa função realiza atividades 
nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em 
condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do 
Decreto 3048/99. 
 
Auxiliar de serviços gerais: trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente, sendo que  determina o beneficio é a presença do agente no processo de 
fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no 
ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a 
integridade física. 
 
Agentes:  

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

Trabalho, 
operação e 

Químico Qualitativo 
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permanente 
 

manuseio de 
álcalis cáustico . 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
                 Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Cozinheiro: O Trabalhador dessa função está sujeito a agentes de temperatura 
anormais (calor) acima do limite de tolerância estabelecidos na NR-15, da portaria nº 
3214/78, e em limites/concentrações que o caracterizam como agentes nocivo na data 
da avaliação de forma habitual e permanente, fazendo juz a insalubridade em grau 
médio. 
             Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Obs.: Não foram encontrados outros agentes com potencial nocivo, conforme as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
 
Diretor de estabelecimento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 

Professor: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente 
não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e 
medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres 
conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 

 SETOR: CEI GENÉSIO MAZON:  
       
Administrador Escolar: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
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Auxiliar de ensino de educação infantil: O trabalhador dessa função realiza atividades 
nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em 
condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do 
Decreto 3048/99. 
 
Diretor de estabelecimento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 

Auxiliar de serviços gerais: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente, sendo que  determina o beneficio é a presença do agente no processo de 
fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no 
ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a 
integridade física. 
 
Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

LIMITE DE 
TOLERANCIA  

 

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

 
Trabalho,  

operação e 
manuseio de 

álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
                      Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Cozinheiro: O Trabalhador dessa função está sujeito a agentes de temperatura 
anormais (calor) acima do limite de tolerância estabelecidos na NR-15, da portaria nº 
3214/78, e em limites/concentrações que o caracterizam como agentes nocivo na data 
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da avaliação de forma habitual e permanente, fazendo juz a insalubridade em grau 
médio. 
              Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Obs.: Não foram encontrados outros agentes com potencial nocivo, conforme as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
 
Professor: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente 
não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e 
medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres 
conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 

 SETOR: CEI MUNDO ENCANTADO: 
 
Auxiliar de ensino de educação infantil: O trabalhador dessa função realiza atividades 
nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em 
condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do 
Decreto 3048/99. 
 
Auxiliar de serviços gerais: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente, sendo que  determina o beneficio é a presença do agente no processo de 
fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no 
ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a 
integridade física. 
 
Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

LIMITE DE 
TOLERANCIA  

 

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

 
Trabalho,  

operação e 
manuseio de 

álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 
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Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
               Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Cozinheiro: O Trabalhador dessa função está sujeito a agentes de temperatura 
anormais (calor) acima do limite de tolerância estabelecidos na NR-15, da portaria nº 
3214/78, e em limites/concentrações que o caracterizam como agentes nocivo na data 
da avaliação de forma habitual e permanente, fazendo juz a insalubridade em grau 
médio. 
            Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Motorista (ônibus): O Trabalhador dessa função está sujeito também a agente físico 
nocivo (ruído) de forma habitual e permanente e - de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade é realizada em 
condições insalubres de grau médio conforme (NR 15 anexo 1, 7 e 13 - Portaria 3214/78 
do MT) e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Obs.: Não foram encontrados outros agentes com potencial nocivo, conforme as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
 
Professor: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente 
não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e 
medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres 
conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 

Diretor de estabelecimento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Secretario de escola: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
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segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 

 SETOR: CEI RECANTO DO SABER:   
 
Auxiliar de ensino de educação infantil: O trabalhador dessa função realiza atividades 
nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em 
condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do 
Decreto 3048/99. 
 
Auxiliar de serviços gerais: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente, sendo que determina o beneficio é a presença do agente no processo de 
fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no 
ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a 
integridade física. 
 
Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

LIMITE DE 
TOLERANCIA  

 

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

 
Trabalho,  

operação e  
manuseio de 

álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
                Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Cozinheiro: O Trabalhador dessa função está sujeito a agentes de temperatura 
anormais (calor) acima do limite de tolerância estabelecidos na NR-15, da portaria nº 
3214/78, e em limites/concentrações que o caracterizam como agentes nocivo na data 
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da avaliação de forma habitual e permanente, fazendo juz a insalubridade em grau 
médio. 
            Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Obs.: Não foram encontrados outros agentes com potencial nocivo, conforme as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
 
Diretor de estabelecimento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Secretario de escola: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Professor: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente 
não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e 
medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres 
conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
 

 SETOR: CEI REGINA CHECHETO SPRICIGO:  
 
Auxiliar de ensino de educação infantil: O trabalhador dessa função realiza atividades 
nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em 
condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do 
Decreto 3048/99. 
 

Auxiliar de serviços gerais: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente, sendo que  determina o beneficio é a presença do agente no processo de 
fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no 
ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a 
integridade física. 
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Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

LIMITE DE 
TOLERANCIA  

 

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

 
Trabalho, 

operação e  
manuseio de 

álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
 
            Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Cozinheiro: O Trabalhador dessa função está sujeito a agentes de temperatura 
anormais (calor) acima do limite de tolerância estabelecidos na NR-15, da portaria nº 
3214/78, e em limites/concentrações que o caracterizam como agentes nocivo na data 
da avaliação de forma habitual e permanente, fazendo juz a insalubridade em grau 
médio. 
           Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Obs.: Não foram encontrados outros agentes com potencial nocivo, conforme as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
 
Diretor de estabelecimento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
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Professor: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente 
não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e 
medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres 
conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
 

 SETOR: CEI RIO BELO:  
 
Auxiliar de ensino de educação infantil: O trabalhador dessa função realiza atividades 
nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em 
condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do 
Decreto 3048/99. 
 
Auxiliar de serviços gerais: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente, sendo que  determina o beneficio é a presença do agente no processo de 
fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no 
ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a 
integridade física. 
 
Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

LIMITE DE 
TOLERANCIA  

 

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

 
Trabalho,  

operação e 
manuseio de 

álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
            Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Cozinheiro: O Trabalhador dessa função está sujeito a agentes de temperatura 
anormais (calor) acima do limite de tolerância estabelecidos na NR-15, da portaria nº 
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3214/78, e em limites/concentrações que o caracterizam como agentes nocivo na data 
da avaliação de forma habitual e permanente, fazendo juz a insalubridade em grau 
médio. 
           Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Obs.: Não foram encontrados outros agentes com potencial nocivo, conforme as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
 
Diretor de estabelecimento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
Professor: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente 
não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e 
medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres 
conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
 

 SETOR: CEI SÃO GERÔNIMO: 
  

Auxiliar de ensino de educação infantil: O trabalhador dessa função realiza atividades 
nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em 
condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do 
Decreto 3048/99. 
 
Auxiliar de serviços gerais: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente, sendo que  determina o beneficio é a presença do agente no processo de 
fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no 
ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a 
integridade física. 
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Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

Trabalho,  
operação e 

manuseio de 
álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
            Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Cozinheiro: O Trabalhador dessa função está sujeito a agentes de temperatura 
anormais (calor) acima do limite de tolerância estabelecidos na NR-15, da portaria nº 
3214/78, e em limites/concentrações que o caracterizam como agentes nocivo na data 
da avaliação de forma habitual e permanente, fazendo juz a insalubridade em grau 
médio. 
            Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Obs.: Não foram encontrados outros agentes com potencial nocivo, conforme as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
 
Diretor de estabelecimento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Professor: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente 
não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e 
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medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres 
conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 

 SETOR: CRECHE SANTA RITA DE CASSIA: 
 
Auxiliar de ensino de educação infantil: O trabalhador dessa função realiza atividades 
nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em 
condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do 
Decreto 3048/99. 
 
Auxiliar de serviços gerais: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente, sendo que determina o beneficio é a presença do agente no processo de 
fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no 
ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a 
integridade física. 
 
Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

 
Trabalho,  

operação e 
manuseio de 

álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
          Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Obs.: Não foram encontrados outros agentes com potencial nocivo, conforme as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
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Professor: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente 
não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e 
medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres 
conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 

 SETOR: E.E. BÁSICA ONEGO SANTOS SPRICIGO: 
 
Administrador escolar: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Auxiliar de ensino de educação infantil: O trabalhador dessa função realiza atividades 
nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em 
condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do 
Decreto 3048/99. 
 
Auxiliar de serviços gerais: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente, sendo que  determina o beneficio é a presença do agente no processo de 
fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no 
ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a 
integridade física. 
 
Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços  
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

 
Trabalho,  

operação e 
manuseio de 

álcalis cáustico  

Químico Qualitativo 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
                  Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
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pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Cozinheiro: O Trabalhador dessa função está sujeito a agentes de temperatura 
anormais (calor) acima do limite de tolerância estabelecidos na NR-15, da portaria nº 
3214/78, e em limites/concentrações que o caracterizam como agentes nocivo na data 
da avaliação de forma habitual e permanente, fazendo juz a insalubridade em grau 
médio. 
             Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Motorista (ônibus): O Trabalhador dessa função está sujeito também a agente físico 
nocivo (ruído) de forma habitual e permanente e - de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade é realizada em 
condições insalubres de grau médio conforme (NR 15 anexo 1, 7 e 13 - Portaria 3214/78 
do MT) e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Obs.: Não foram encontrados outros agentes com potencial nocivo, conforme as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
 
Professor: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente 
não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e 
medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres 
conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Secretario de escola: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Vigia: O trabalhador dessa função realiza atividade nesse setor cujo ambiente 
apresenta perigo á vida de acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do 
trabalho. Logo, esta atividade é realizada em condições periculosas, tendo o trabalhador 
o direito ao adicional de periculosidade de acordo com a Lei Nº 12.997/14.  
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 SETOR: E.E. BÁSICA HILSA PEDONE 
 
Auxiliar de ensino de educação infantil: O trabalhador dessa função realiza atividades 
nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em 
condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do 
Decreto 3048/99. 
 
Auxiliar de serviços gerais: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente, sendo que  determina o beneficio é a presença do agente no processo de 
fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no 
ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a 
integridade física. 
 
Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

Trabalho,  
operação e  

manuseio de 
álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
                  Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Cozinheiro: O Trabalhador dessa função está sujeito a agentes de temperatura 
anormais (calor) acima do limite de tolerância estabelecidos na NR-15, da portaria nº 
3214/78, e em limites/concentrações que o caracterizam como agentes nocivo na data 
da avaliação de forma habitual e permanente, fazendo juz a insalubridade em grau 
médio. 
         Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
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pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Motorista (ônibus): O Trabalhador dessa função está sujeito também a agente físico 
nocivo (ruído) de forma habitual e permanente e - de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade é realizada em 
condições insalubres de grau médio conforme (NR 15 anexo 1, 7 e 13 - Portaria 3214/78 
do MT) e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Obs.: Não foram encontrados outros agentes com potencial nocivo, conforme as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
 
 
Diretor de estabelecimento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Professor:  
 

 SETOR: E.E. LAURO PACHECO DOS REIS: 
 
Auxiliar de serviços gerais: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente, sendo que determina o beneficio é a presença do agente no processo de 
fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no 
ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a 
integridade física. 
 
Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

 
Trabalho,  

operação e 
manuseio de 

álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 
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Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
                Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Cozinheiro: O Trabalhador dessa função está sujeito a agentes de temperatura 
anormais (calor) acima do limite de tolerância estabelecidos na NR-15, da portaria nº 
3214/78, e em limites/concentrações que o caracterizam como agentes nocivo na data 
da avaliação de forma habitual e permanente, fazendo juz a insalubridade em grau 
médio. 
               Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Motorista (ônibus): O Trabalhador dessa função está sujeito também a agente físico 
nocivo (ruído) de forma habitual e permanente e - de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade é realizada em 
condições insalubres de grau médio conforme (NR 15 anexo 1, 7 e 13 - Portaria 3214/78 
do MT) e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Obs.: Não foram encontrados outros agentes com potencial nocivo, conforme as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
 
Professor:  
 

 SETOR: E.E. LEOPOLDO HANOFF: 
 
Auxiliar de ensino de educação infantil:  
 
Auxiliar de serviços gerais: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente, sendo que  determina o beneficio é a presença do agente no processo de 
fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no 
ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a 
integridade física. 
Agentes:  
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CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

 
Trabalho,  

fabricação e 
manuseio de 

álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
                Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Cozinheiro: O Trabalhador dessa função está sujeito a agentes de temperatura 
anormais (calor) acima do limite de tolerância estabelecidos na NR-15, da portaria nº 
3214/78, e em limites/concentrações que o caracterizam como agentes nocivo na data 
da avaliação de forma habitual e permanente, fazendo juz a insalubridade em grau 
médio. 
   Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Motorista (ônibus): O Trabalhador dessa função está sujeito também a agente físico 
nocivo (ruído) de forma habitual e permanente e - de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade é realizada em 
condições insalubres de grau médio conforme (NR 15 anexo 1, 7 e 13 - Portaria 3214/78 
do MT) e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Obs.: Não foram encontrados outros agentes com potencial nocivo, conforme as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
 
Diretor de estabelecimento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
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segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Professor: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente 
não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e 
medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres 
conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Secretario de escola: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 

 SETOR: E.E. BÁSICA MARTA CLAUDIO MACHADO: 
 
Auxiliar de serviços gerais: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente, sendo que determina o beneficio é a presença do agente no processo de 
fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no 
ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a 
integridade física. 
 
Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

Trabalho e 
operação e 
fabricação e 
manuseio de 

álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
                Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
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Cozinheiro: O Trabalhador dessa função está sujeito a agentes de temperatura 
anormais (calor) acima do limite de tolerância estabelecidos na NR-15, da portaria nº 
3214/78, e em limites/concentrações que o caracterizam como agentes nocivo na data 
da avaliação de forma habitual e permanente, fazendo juz a insalubridade em grau 
médio. 
            Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
Motorista (ônibus): O Trabalhador dessa função está sujeito também a agente físico 
nocivo (ruído) de forma habitual e permanente e - de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade é realizada em 
condições insalubres de grau médio conforme (NR 15 anexo 1, 7 e 13 - Portaria 3214/78 
do MT) e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Obs.: Não foram encontrados outros agentes com potencial nocivo, conforme as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
 
Professor: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente 
não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e 
medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres 
conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Secretario de escola: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
 

 SETOR: E.E. BÁSICA ORATÓRIO: 
 
Auxiliar de serviços gerais: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente, sendo que  determina o beneficio é a presença do agente no processo de 
fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no 
ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a 
integridade física. 
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Agentes:  

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

 
Trabalho,  

operação e 
manuseio de 

álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
          Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Cozinheiro: O Trabalhador dessa função está sujeito a agentes de temperatura 
anormais (calor) acima do limite de tolerância estabelecidos na NR-15, da portaria nº 
3214/78, e em limites/concentrações que o caracterizam como agentes nocivo na data 
da avaliação de forma habitual e permanente, fazendo juz a insalubridade em grau 
médio. 
           Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Obs.: Não foram encontrados outros agentes com potencial nocivo, conforme as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
 
Professor: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente 
não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e 
medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres 
conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Diretor de estabelecimento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
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segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 

 SETOR: E.E. BÁSICA OTTO PFUTZENREUTER: 
 
Auxiliar de ensino de educação infantil: O trabalhador dessa função realiza atividades 
nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em 
condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do 
Decreto 3048/99. 
 
Auxiliar de serviços gerais: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente, sendo que  determina o beneficio é a presença do agente no processo de 
fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no 
ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a 
integridade física. 
 
Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

Trabalho,  
operação e 

manuseio de 
álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
                  Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Cozinheiro: O Trabalhador dessa função está sujeito a agentes de temperatura 
anormais (calor) acima do limite de tolerância estabelecidos na NR-15, da portaria nº 
3214/78, e em limites/concentrações que o caracterizam como agentes nocivo na data 
da avaliação de forma habitual e permanente, fazendo juz a insalubridade em grau 
médio. 
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           Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Obs.: Não foram encontrados outros agentes com potencial nocivo, conforme as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
 
Diretor de estabelecimento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Professor: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente 
não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e 
medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres 
conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 

 SETOR: E.E. BÁSICA PADRE LUDGERO WATERKEMPER: 
 
Auxiliar de serviços gerais: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente, sendo que  determina o beneficio é a presença do agente no processo de 
fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no 
ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a 
integridade física. 
 
Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

Trabalho,  
operação e 

manuseio de 
álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
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                 Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Obs.: Não foram encontrados outros agentes com potencial nocivo, conforme as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
 
Diretor de estabelecimento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Professor: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente 
não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e 
medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres 
conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 

 SETOR: E.E. BÁSICA RANCHINHO: 
 
Auxiliar de ensino de educação infantil: O trabalhador dessa função realiza atividades 
nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em 
condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do 
Decreto 3048/99. 
 
Auxiliar de serviços gerais: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente, sendo que determina o beneficio é a presença do agente no processo de 
fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no 
ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a 
integridade física. 
 
Agentes:  

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

Trabalho,  
operação e 

manuseio de 
álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 
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Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
              Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Cozinheiro: O Trabalhador dessa função está sujeito a agentes de temperatura 
anormais (calor) acima do limite de tolerância estabelecidos na NR-15, da portaria nº 
3214/78, e em limites/concentrações que o caracterizam como agentes nocivo na data 
da avaliação de forma habitual e permanente, fazendo juz a insalubridade em grau 
médio. 
                     Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Obs.: Não foram encontrados outros agentes com potencial nocivo, conforme as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
 
Professor: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente 
não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e 
medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres 
conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Diretor de estabelecimento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 

 SETOR: EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 
Auxiliar de serviços gerais: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente, sendo que  determina o beneficio é a presença do agente no processo de 
fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no 
ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a 
integridade física. 
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Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

Trabalho,  
operação e 

manuseio de 
álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
              Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Obs.: Não foram encontrados outros agentes com potencial nocivo, conforme as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
 
Diretor de estabelecimento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Professor: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente não 
apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e medicina 
do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres conforme NR 
15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 

 SETOR: ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS PREFEITO LUIZ MAZON: 
 
Auxiliar de serviços gerais: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente, sendo que determina o beneficio é a presença do agente no processo de 
fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no 
ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a 
integridade física. 
 
 



 

 
LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho 

Município de Orleans - DEMAIS 

 

 
                              G. A TOP SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

                                Rua Almir dos Santos Pinheiro, Nº 38, salas 1 e 2 
                            Urussanga - SC 

 
 

 
  

 
112 

Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

 
Trabalho,  

operação e 
manuseio de 

álcalis cáustico . 
 

Químico Qualitativo 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
                Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Obs.: Não foram encontrados outros agentes com potencial nocivo, conforme as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
 
Professor: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente 
não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e 
medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres 
conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
 

 SETOR: GINÁSIO MUNICIPAL HOMERO DE MIRANDA GOMES: 
 
 
Auxiliar de serviços gerais: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente, sendo que determina o beneficio é a presença do agente no processo de 
fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no 
ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a 
integridade física. 
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Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

Trabalho,  
operação e 

manuseio de 
álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
               Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Motorista (zelador): O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Obs.: Não foram encontrados outros agentes com potencial nocivo, conforme as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
 
Professor: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente 
não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e 
medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres 
conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 

 SETOR: PETI: 
 
Assistente de departamento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Gerente de departamento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
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segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 

 SETOR: PRO ART: 
 
Professor: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente 
não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e 
medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres 
conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA:  
 
> Turno de trabalho:  
Das 7h00 as 12h00 e das 13h00 as16h00 – De Segunda a Sexta Feira   
 
> Descrição do setor (características físicas): 
A secretaria municipal de infraestrutura do município está instalada na R. Vítor Meireles, 
229 – Otávio Dalazem em uma edificação de alvenaria, distribuído em recepção, 
secretarias, gabinetes, departamentos, salas para reuniões, copa, sanitários. 

Esta edificação construída em alvenaria ocupa aproximadamente 200 m², pé 
direito de 3,0 m, piso em cerâmica, forro em gesso, janelas em alumínio e vidro,  portas 
em madeira, cobertura em madeira e com telhas de cimento amianto. Iluminação feita 
com lâmpadas fluorescentes. E um pavilhão que é usado como garagem das máquinas 
e equipamentos da prefeitura municipal de Orleans, medindo aproximadamente 1100 
m², com paredes de alvenaria. 
 
> Atividades realizadas no setor: Elaboração e análise de documentos, relatórios e 
demonstrativos e gráficos, lançamento e registros próprios de escritório, inclusive 
lançamentos contábeis e de administração tributaria, conferencia de dados e 
documentos, redação e digitação de textos relacionados com administração, 
atendimento ao público, organização de fichários e arquivos, auxiliar o gerente de 
departamento no desenvolvimento de suas atividades.  
 
> Principais equipamentos utilizados:  

Móveis, cadeiras, armários, materiais de escritório em geral, computadores 
completos, telefones. 
 
> Cargos e funções/atividades:  
 
Almoxarife: Verificar a posição do estoque, examinando periodicamente o volume de 
mercadorias e calculando as necessidades futuras, para preparar pedidos de reposição; 
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controlar o recebimento do material comprado ou produzido, confrontando as notas de 
pedidos e as especificações com o material entregue, para assegurar sua perfeita 
correspondência aos dados anotados; organizar o armazenamento de material e 
produtos, identificando-os e determinando sua acomodação de forma adequada, para 
garantir uma estocagem racional e ordenada; zelar pela conservação do material 
estocado, providenciando as condições necessárias, para evitar deterioramento e perda; 
dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das 
demais atividades; manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, 
equipamentos e local de trabalho. 
 
Assistente de departamento: Elaboração e análise de documentos, relatórios e 
demonstrativos e gráficos; lançamentos e registros próprios de escritório, inclusive 
lançamentos contábeis e de administração tributária; conferência de dados e 
documentos; redação e digitação de textos relacionados com administração; 
atendimento ao púbico; organização de fichários e arquivos; auxiliar o Gerente de 
Departamento no desenvolvimento de suas atividades. 
 
Assistente de departamento (coletor de resíduos): Executam serviços de apoio nas 
áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística, atendem fornecedores 
e clientes, recebendo e fornecendo informações sobre produtos e serviços, tratam de 
documentos variados, cumprindo todo procedimento necessário referente aos mesmos; 
preparam relatórios e planilhas; executam serviços gerais de escritório; recolher o lixo 
domiciliar; despejar o lixo amontoado ou acondicionado em latões em caminhões 
especiais; desempenhar suas funções em veículos motorizados; realizar limpezas de 
locais públicos usando ferramentas e utensílios específicos; realizar a pré-seleção de 
material reciclável; sempre com material de proteção e executar outras tarefas afins. 
 
Assistente de departamento (lavador e lubrificador de veículos): Executam serviços 
de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística, atendem 
fornecedores e clientes, recebendo e fornecendo informações sobre produtos e serviços, 
tratam de documentos variados, cumprindo todo procedimento necessário referente aos 
mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços gerais de escritório; fazer a 
lavação e lubrificação de máquinas e veículos do setor de infraestrutura. 
 
Auxiliar de manutenção de máquinas e equipamentos: Fazer revisão, lavagem, 
lubrificação e troca de óleo de máquinas e veículos em geral; zelar pela guarda, 
conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais de trabalho; dirigir 
veículos, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais 
atividades; executar outras tarefas afins.  
 



 

 
LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho 

Município de Orleans - DEMAIS 

 

 
                              G. A TOP SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

                                Rua Almir dos Santos Pinheiro, Nº 38, salas 1 e 2 
                            Urussanga - SC 

 
 

 
  

 
116 

Auxiliar de serviços gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
 
Auxiliar de serviços gerais (externo): Zelar pela manutenção das instalações, 
mobiliários e equipamentos do órgão; executar trabalhos braçais; executar serviços de 
limpeza nas dependências internas e externas do órgão, jardins, garagens e seus 
veículos; executar serviços de limpeza e manutenção de praças, ruas e ajardinamento 
de canteiros públicos; executar serviços auxiliares de limpeza, revisão e 
acondicionamento das placas; manter em condições de funcionamento os equipamentos 
de proteção contra incêndios ou quaisquer outras relativas à segurança do órgão; 
receber, protocolar e entregar correspondências internas e externas; requisitar material 
necessário aos serviços; processar cópias de documentos; receber, orientar e 
encaminhar o público, informando sobre localização de pessoas ou dependências do 
órgão; receber e transmitir mensagens; encarregar-se da abertura e fechamento das 
dependências do órgão; encarregar-se da limpeza e polimento dos veículos e máquinas; 
relatar as anormalidades verificadas; atender telefone e transmitir ligações; Realiza 
pequenos trabalhos relacionados à construção civil, tais como: alvenaria em geral, 
reparos hidráulicos, serviço de pavimentação, pintura, carpintaria; dirigir veículos leves, 
mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; 
manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e 
local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; executar outras tarefas afins, de  
acordo com as necessidades do órgão. 
 
Carpinteiro: Selecionar a madeira e demais elementos necessários a realização do 
serviço determinado, escolhendo o material mais adequado, para assegurar a qualidade 
do trabalho;  Efetuar a traçagem da madeira, assinalando os contornos da peça segundo 
desenho ou modelo, para possibilitar o corte; Confeccionar as partes da peça, serrando, 
aplainando, alisando, furando e executando outras operações com ferramentas manuais 
ou mecânicas, como plaina, serrote, formão, furadeira e outros; Montar as partes, 
encaixando-as e fixando-as com cola, parafusos ou pregos, para formar o conjunto 
projetado; Reparar elementos de madeira, substituindo total ou parcialmente peças 
desgastadas ou deterioradas ou fixando partes soltas para recompor sua estrutura; Afiar 
ferramentas de corte, utilizando rebolo, lima, assentador ou pedra de afiar, para manter 
o gume; Zelar pela conservação e guarda das ferramentas e equipamentos utilizados.  
 
Chefe de divisão: Auxiliar o Gerente de Departamento nas atividades; Cooperar com o 
Departamento de Recursos Humanos na elaboração e execução dos Programas Gerais 
de treinamento dos servidores do Poder Executivo Municipal; Proferir despachos 
interlocutórios em processos e papéis, cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos 
decisórios em processos de sua competência; Atender as pessoas ou determinar o 
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atendimento durante o expediente, dos que os procurarem para tratar de assuntos 
relacionados às suas atividades profissionais. Participar de reuniões das Chefias, 
quando convocado; Manter a disciplina do pessoal; Preencher os boletins que permitam 
a apuração de mérito dos servidores sob suas ordens, para efeito de promoção, quando 
for o caso; Fazer cumprir rigorosamente o horário de trabalho do pessoal a seu cargo, 
bem como, as disposições regulamentares e as instruções para a execução dos 
serviços; Visar os pedidos de compras e as requisições de material de expediente, 
quando for o caso. 
 
Coordenador Especial de Obras Públicas: Acompanhar, planejar e coordenar a 
execução das obras de engenharia de interesse da administração municipal, em 
conjunto com o Departamento de Planejamento e Secretaria de Infra Estrutura do 
Município; Analisar através do relatório de estimativa de funcionamento da entidade 
concedente a viabilidade dos convênios; Monitorar in loco a execução dos convênios e 
aplicação dos recursos municipais, estaduais e federais, concedidos às entidades e 
demais órgãos municipais; Verificar as prestações de contas de acordo com os seus 
respectivos planos de trabalho, de acordo com a legislação vigente; Expedir relatório 
dos resultados atingidos, com a demonstração do "Impacto Social"; Supervisionar a 
elaboração do diário de obras, verificando "in loco", a execução das obras públicas e a 
competente anotação no respectivo diário; 
Elaborar laudos, emitir pareceres e planos de trabalho necessários para atendimento 
das exigências próprias da Defesa Civil, em casos de estado de emergência e/ou 
calamidade pública. 
 
Diretor de Departamento: Programar, orientar, dirigir, coordenar, supervisionar, 
controlar e avaliar a execução de atividades a cargo da respectiva unidade; Cumprir e 
fazer cumprir as diretrizes, normas e os procedimentos técnicos, administrativos e 
financeiros adotados pela Prefeitura; Propor aos Departamentos medidas que julgar 
convenientes para a maior eficiência e aperfeiçoamento das atividades, projetos e 
programas, para desenvolvimento dos trabalhos em equipe; Planejar, programar e 
disciplinar a utilização dos recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao 
bom funcionamento dos trabalhos afetos à sua área de competência; Articular-se com 
as demais unidades, com vista a integração das atividades da Prefeitura; Apreciar e 
pronunciar-se em assuntos relativos à respectiva unidade; Elaborar e encaminhar ao 
Prefeito, relatórios periódicos, ou quando solicitado, sobre as atividades das respectivas 
unidades. 
 
Eletricista: Executar serviços especializados de instalação e reparos de circuitos de 
aparelhos elétricos e de som e executar serviços atinentes aos sistemas de iluminação 
pública, redes elétricas de alta e baixa tensão, em prédios municipais e em obras de 
responsabilidade do Município; instalar, inspecionar, reparar, executar e fiscalizar 
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instalações elétricas, interna e externa, cabo de transmissão, inclusive os de alta tensão; 
instalar, inspecionar, regular e reparar diferentes tipos de aparelhos elétricos, tais como: 
elevadores, refrigeradores, amplificadores, etc.; manipular o equipamento de som 
durante os espetáculos realizados em eventos municipais e estabelecer ligações entre 
os mesmos; planejar, colocar, dispor e retirar alto-falantes e microfones no palco ou 
concha acústica, controlar o volume de som interno e externo; proceder a conservação 
da aparelhagem eletrônica, realizando inclusive, pequenos consertos, separar e regular 
relógios elétricos, inclusive de controle do ponto; desmontar, ajustar, limpar e montar 
geradores; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao 
exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e conservados os 
materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua 
responsabilidade; executar e inspecionar tarefas afins. 
 
Gari: Percorrer os logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos, para coletar o lixo; 
varrer ruas, praças, parques e jardins, utilizando vassouras ancinhos e outros 
instrumentos similares, para manter os referidos locais em condições de higiene e 
trânsito; recolher o lixo, acondicionando-o em latões, sacos plásticos, cestos, carrinhos 
de tração manual e outros depósitos adequados; transportar o lixo até o local de 
despejo; raspar meios-fios e sarjetas; limpeza de bocas de lobo; zelar pela conservação 
dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-
os e mantendo-os limpos; executar outras tarefas correlatas. 
 
Gerente de Departamento: Gerenciam atividades de departamentos ou serviços de 
pessoal, recrutamento e seleção, cargos e salários, benefícios, treinamento e 
desenvolvimento, liderando e facilitando o desenvolvimento do trabalho das equipes. 
Assessoram diretoria e setores da empresa em atividades como planejamento, 
contratações, negociações de relações humanas e do trabalho. Atuam em eventos 
corporativos e da comunidade, representando a empresa. 
 
Gerente de departamento (carpinteiro): Promover a integração entre diferentes 
secretarias; realizar reuniões com seus subordinados imediatos; para tratar de assuntos 
de interesse do órgão que dirige; promover treinamentos de seus subordinados, através 
da elaboração e execução de programas de treinamento no âmbito da própria 
repartição; utilizando-se de métodos de rodízio; treinamento em serviço; reuniões para 
estudo e discussão de problemas relacionados com os trabalhos; cooperar com o 
departamento de pessoal na elaboração e execução dos programas gerais de 
treinamentos dos servidores da secretaria de infra estrutura; despachar assuntos 
pendentes diretamente com o chefe imediato; apresentar ao chefe imediato, na época 
própria, o programa de trabalho do órgão sob sua direção, e trimestralmente emitir 
relatório das atividades do órgão sob sua jurisdição, sugerindo medidas para as 
melhorias dos serviços; promover reuniões com as chefias, dando-lhes as devidas 
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orientações para com seus subordinados; manter a disciplina do pessoal; distribuir o 
serviço ao pessoal, examinando o andamento geral dos trabalhos, providenciando a sua 
rápida efetivação e promovendo a unificação das normas de execução dos mesmos, em 
colaboração direta com seus superiores imediatos; organizar na periodicidade 
determinada, a escala de férias para o ano seguinte e remeter ao secretario, para 
remeter ao departamento de pessoal; propor em nível de direção imediatamente 
superior a realização de sindicâncias, para apuração de faltas e irregularidades; fazer 
cumprir rigorosamente o horário de trabalho do pessoal e a seu cargo, bem como, as 
disposições regulamentares e as instruções para a execução dos serviços; realizar 
atividades de carpintaria quando solicitado. 
 
Gerente de Departamento (eletricista): Promover a integração entre diferentes 
secretarias; realizar reuniões com seus subordinados imediatos; para tratar de assuntos 
de interesse do órgão que dirige; promover treinamentos de seus subordinados, através 
da elaboração e execução de programas de treinamento no âmbito da própria 
repartição; utilizando-se de métodos de rodízio; treinamento em serviço; reuniões para 
estudo e discussão de problemas relacionados com os trabalhos; cooperar com o 
departamento de pessoal na elaboração e execução dos programas gerais de 
treinamentos dos servidores da secretaria de infra estrutura; despachar assuntos 
pendentes diretamente com o chefe imediato; apresentar ao chefe imediato, na época 
própria, o programa de trabalho do órgão sob sua direção, e trimestralmente emitir 
relatório das atividades do órgão sob sua jurisdição, sugerindo medidas para as 
melhorias dos serviços; promover reuniões com as chefias, dando-lhes as devidas 
orientações para com seus subordinados; manter a disciplina do pessoal; distribuir o 
serviço ao pessoal, examinando o andamento geral dos trabalhos, providenciando a sua 
rápida efetivação e promovendo a unificação das normas de execução dos mesmos, em 
colaboração direta com seus superiores imediatos; organizar na periodicidade 
determinada, a escala de férias para o ano seguinte e remeter ao secretario, para 
remeter ao departamento de pessoal; propor em nível de direção imediatamente 
superior a realização de sindicâncias, para apuração de faltas e irregularidades; fazer 
cumprir rigorosamente o horário de trabalho do pessoal e a seu cargo, bem como, as 
disposições regulamentares e as instruções para a execução dos serviços; realizar 
atividades em geral de eletricista quando for solicitado. 
 
Gerente de Departamento ( operador de equipamentos e motorista): Promover a 
integração entre diferentes secretarias; realizar reuniões com seus subordinados 
imediatos; para tratar de assuntos de interesse do órgão que dirige; promover 
treinamentos de seus subordinados, através da elaboração e execução de programas 
de treinamento no âmbito da própria repartição; utilizando-se de métodos de rodízio; 
treinamento em serviço; reuniões para estudo e discussão de problemas relacionados 
com os trabalhos; cooperar com o departamento de pessoal na elaboração e execução 
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dos programas gerais de treinamentos dos servidores da secretaria de infra estrutura; 
despachar assuntos pendentes diretamente com o chefe imediato; apresentar ao chefe 
imediato, na época própria, o programa de trabalho do órgão sob sua direção, e 
trimestralmente emitir relatório das atividades do órgão sob sua jurisdição, sugerindo 
medidas para as melhorias dos serviços; promover reuniões com as chefias, dando-lhes 
as devidas orientações para com seus subordinados; manter a disciplina do pessoal; 
distribuir o serviço ao pessoal, examinando o andamento geral dos trabalhos, 
providenciando a sua rápida efetivação e promovendo a unificação das normas de 
execução dos mesmos, em colaboração direta com seus superiores imediatos; 
organizar na periodicidade determinada, a escala de férias para o ano seguinte e 
remeter ao secretario, para remeter ao departamento de pessoal; propor em nível de 
direção imediatamente superior a realização de sindicâncias, para apuração de faltas e 
irregularidades; fazer cumprir rigorosamente o horário de trabalho do pessoal e a seu 
cargo, bem como, as disposições regulamentares e as instruções para a execução dos 
serviços; operar equipamentos e dirigir caminhões do setor de infra estrutura quando for 
solicitado. 
 
Gerente Especial de Departamento: Promover a integração das diversas Unidades 
Administrativas do Poder Executivo; Assistir o Chefe do Executivo nas suas relações 
com os Munícipes; Agendar os compromissos do Prefeito; Representar o Prefeito em 
solenidades e perante outros órgãos oficiais; Preparar o expediente do Gabinete; 
Responsabilizar-se pelo cerimonial e pelas relações públicas do Executivo; 
Promover o acompanhamento dos atos expedidos pelos Poder Legislativo; Elaborar 
Plano de Ação e Coordenação de Defesa Civil; Desenvolver outras atividades de 
natureza administrativa determinada pelo Chefe do Poder Executivo; Promover o 
processo do Orçamento Participativo; Manter programas de Auditoria Interna 
Permanente; Manter convênios com a União, Estados e Municípios, bem como 
Entidades de Assistência Social, governamentais para execução de programas de 
assistência social; Executar programa de assuntos para a integração da juventude. 
 
Gerente Especial de Departamento (britador): Coordenar e supervisionar as 
atividades desenvolvidas pelos trabalhadores; distribuir tarefas entre os trabalhadores; 
definir prioridades na realização de serviços; controlar equipamentos e manutenções; 
autorizar compra e substituição de peças; avaliar orçamento de manutenção; operar 
britador. 
 
Gerente Especial de Departamento (operador de equipamentos e motorista): 
Coordenar e supervisionar as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores; distribuir 
tarefas entre os trabalhadores; definir prioridades na realização de serviços; controlar 
equipamentos e manutenções; autorizar compra e substituição de peças; avaliar 
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orçamento de manutenção; operar equipamentos e dirigir caminhões do setor de infra 
estrutura quando for solicitado. 
 
Mecânico: Reparo, recuperação e acabamento de peças de equipamentos mecânicos, 
com a utilização de máquinas e ferramentas manuais. identificar defeitos mecânicos e 
efetuar os reparos necessários; executar trabalhos de rotina, relacionados à montagem, 
reparo e ajustagem de motores a combustão de baixa e alta compressão, movidos a 
gasolina, óleo diesel ou outros conjuntos mecânicos de automóveis, caminhões, 
tratores, pás-carregadeiras e outros; demonstrar, reparar, montar e ajustar cubos de 
roda, carburador, manga de eixo de transmissão, bomba d`água, de gasolina, caixa de 
mudança, freio, embreagem, rolamentos, retentor, radiador, válvula, diferencial, 
distribuição, direção, engrenagem, amortecedor, magnetos, bielas e pistões; desmontar, 
reparar e montar distribuidores; desmontar, reparar, montar, ajustar, retificar e localizar 
defeitos ocasionais em motores a combustível; manter atualizada a sua Carteira 
Nacional de Habilitação; retificar cilindros, eixos, válvulas, relevos, comandos de válvula 
e buchas; trocar óleo dos veículos, lavagem e lubrificação de máquinas; executar a 
retirada de vazamentos de óleo, troca e recuperação de peças danificadas, etc.; 
executar serviços de emergência no sistema elétrico dos veículos, tais como: troca de 
chave, relés, instalação de faróis, recuperação de chicotes danificados por curtos-
circuitos; executar serviços de lubrificação, lavagem dos equipamentos, troca de óleo e 
limpeza dos filtros; executar demais serviços que exijam uma oficina mecânica de 
manutenção, exceto retífica de motores e outros que exijam mão-de-obra mais 
especializada; solda de peças de metal, com a utilização de chama de gás combustível 
ou eletrodo, para reforço ou reparo de partes ou conjuntos mecânicos; dirigir veículos 
leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais 
atividades; manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, 
equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; executar outras 
tarefas afins. 
 
Motorista: Direção de veículos automotores, incluídos os utilitários, caminhões, de 
transporte de pessoas e materiais e condução de enfermos nas ambulâncias ou micro 
ônibus em transporte municipal e fora do município; inclui-se o abastecimento, a 
conservação e manutenção do veículo verificando o óleo, água, estado de 
funcionamento e dos pneus; realização de serviços de transporte e entrega de 
documentos, materiais e volumes em expedientes externos junto a estabelecimentos e 
repartições diversas; efetuar pequenos reparos no veículo sob a sua responsabilidade; 
comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com o veículo 
sob a sua responsabilidade; proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, 
lubrificantes e manutenção em geral; auxiliar na carga e descarga de materiais ou 
equipamentos; tratar os passageiros com respeito e urbanidade; manter atualizado o 
documento de habilitação profissional e informar ao chefe imediato a regularidade da 
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documentação do veículo; executar as tarefas em conformidade com a legislação 
pertinente respondendo pelas infrações cometidas; executar outras tarefas afins. 
 
Motorista (almoxarife): Verificar a posição do estoque, examinando periodicamente o 
volume de mercadorias e calculando as necessidades futuras, para preparar pedidos de 
reposição; controlar o recebimento do material comprado ou produzido, confrontando as 
notas de pedidos e as especificações com o material entregue, para assegurar sua 
perfeita correspondência aos dados anotados; organizar o armazenamento de material e 
produtos, identificando-os e determinando sua acomodação de forma adequada, para 
garantir uma estocagem racional e ordenada; zelar pela conservação do material 
estocado, providenciando as condições necessárias, para evitar deterioramento e perda; 
dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das 
demais atividades; manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, 
equipamentos e local de trabalho; atender e fazer ligações. 
 
Motorista (caminhão do lixo): Dirigir caminhões de transporte de lixo urbano do 
município; verificar nível de óleo, água, funcionamento elétrico e pneus, efetuar 
pequenos reparos no veículo sob sua responsabilidade, comunicar ao chefe imediato a 
ocorrência de irregularidades ou avarias com o veículo sob sua responsabilidade, 
proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, lubrificantes e manutenção 
em geral, auxiliar na carga e descarga de materiais ou equipamentos. 
 
Operador de Equipamentos: Operação de máquinas na execução de serviços 
públicos, incluindo máquinas agrícolas na preparação de terrenos para cultivo; operação 
de tratores (de esteira, pá carregadeira, motoniveladora, escavadores, carregadores, 
compressores de perfuração de pedras, dentre outras máquinas de produção) e rolos 
compactadores. O trabalho inclui a manutenção, limpeza e a conservação do 
equipamento e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; efetuar pequenos 
reparos na máquina sob sua responsabilidade; comunicar ao chefe imediato a 
ocorrência de irregularidades ou avarias com a máquina sob a sua responsabilidade; 
proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, lubrificantes e manutenção 
em geral; manter atualizadas a sua Carteira Nacional de Habilitação e documentação da 
máquina; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao 
exercício das demais atividades; executar outras tarefas afins. 
 
Operador de Equipamentos (abastecimento): Operação de máquinas na execução de 
serviços públicos, incluindo máquinas agrícolas na preparação de terrenos para cultivo; 
operação de tratores (de esteira, pá carregadeira, motoniveladoras, escavadores, 
carregadores, compressores de perfuração de pedras, dentre outras máquinas de 
produção) e rolos compactadores. O trabalho inclui a manutenção, limpeza e a 
conservação do equipamento e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; 
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efetuar pequenos reparos na máquina sob sua responsabilidade; comunicar ao chefe 
imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com a máquina sob a sua 
responsabilidade; proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, 
lubrificantes e manutenção em geral; dirigir veículos leves; dirigir caminhão com tanque 
de abastecimento e realizar o abastecimento das máquinas em campo. 
 
Pedreiro: Realizar trabalhos de alvenaria, em construção civil: alicerce, muros, paredes, 
obras de arte, com a utilização de tijolos, ladrilhos, pedras e materiais similares ou 
complementares; montagem, instalação, conservação e reparo de equipamento ou peça 
de sistema hidráulico, incluída tubulação (material metálico ou não); pavimentação 
poliédrica de vias públicas; observância de desenhos e instruções (verbais ou escritas) 
dos projetos; preparo de pinturas de superfícies externas e internas (paredes, muros), 
de edifícios ou construções em geral. 
 
Secretario Adjunto: Garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de 
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalistas da 
administração pública municipal. Definem diretrizes, planejam, coordenam e 
supervisionam ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança. 
 
Secretario Municipal: Garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de 
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da 
administração pública federal, estadual, distrital e municipal. Definem diretrizes, 
planejam, coordenam e supervisionam ações, monitorando resultados e fomentando 
políticas de mudança. 

 
Supervisor de Departamento: Supervisionar todo o trabalho do departamento 
assumindo inclusive a responsabilidade pelo fiel cumprimento das diversas atividades 
inerentes ao setor, bem como participar de reuniões, planejamento e ações da 
administração municipal além de contribuir com a equipe na busca de soluções para o 
enfrentamento das atividades do dia a dia. 
 
Vigia: Zelam pela segurança das pessoas e do patrimônio público e privado. Atendem e 
controlam a movimentação de pessoas e veículos nos portões de acesso; recebem 
pessoas, objetos, mercadorias, materiais, equipamentos. Fiscalizar, observar e orientar 
a entrada e saída de pessoas, receber, identificar e encaminhar as pessoas aos 
destinatários. Abrir e fechar as dependências de prédios. Receber a correspondência e 
encaminhá-la ao protocolo. Atender e efetuar ligação telefônica. Receber e transmitir 
mensagens. Manter o quadro de chaves, controlando seu uso e guarda. Comunicar à 
autoridade competente as irregularidades verificadas. Zelar pela ordem, segurança e 
limpeza da área sob sua responsabilidade. Inspecionar os locais ou instalações do 
prédio, cuja segurança ou conservação implique em maior responsabilidade. Manter em 
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condições de funcionamento dos equipamentos de proteção contra incêndio ou 
quaisquer outros relativos à segurança do prédio. Executar outras tarefas de mesma 
natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. Dirigir 
veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais 
atividades; executar outras tarefas afins.  
 
13.1- Condições do ambiente de trabalho: 
 
Agentes Físicos:  
 
 
- Ruído 
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
MEDIÇÃO/ 

DOSIMETRIA 

LIMITE DE 
TOLERANCIA  

NR 15-ANEXO 1 

 
NIVEL DE 

AÇAO NR 09 

 
Operador de 

equipamentos 
(britador) 

 

Habitual 
Permanente 

89.15 dB (A) 85.0 dB (A) 80.0 dB (A) 

Gerente 
especial de 

departamento 
(britador) 

Habitual 
Permanente 

101.96 dB (A) 85.0 dB (A) 80.0 dB (A) 

Operador de 
equipamentos 

(retro 
escavadeira) 

Habitual 
Permanente 

90.04 dB (A) 85.0 dB (A) 80.0 dB (A) 

Almoxarife 
Habitual 

Permanente 
75.1 dB (A) 85.0 dB (A) 80.0 dB (A) 
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Eletricista 
Habitual 

Permanente 
81.52 dB (A) 85.0 dB (A) 80.0 dB (A) 

Motorista de 
Caminhão 

Habitual 
Permanente 

87.54 dB (A) 85.0 dB (A) 80.0 dB (A) 

Motorista de 
Caminhão 
(caçamba) 

Habitual 
Permanente 

85.9 dB (A) 85.0 dB (A) 80.0 dB (A) 

Parecer Técnico Referente ao Ruído: Conforme observado o ruído ultrapassa os 
limites de tolerância estabelecidos nas normas vigentes nas funções de Operador de 
Britador, Gerente especial de departamento (britador) e motorista de caminhões e 
operador de retroescavadeira.   
 
 
- Vibração 
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
MEDIÇÃO/ 

DOSIMETRIA 
DE VIBRAÇÃO 

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  
NR 15-ANEXO 1 

 
Possíveis 

Trajetórias / 
Meios de 

Propagação 
 

Operador de 
equipamentos 
(agricultura) 

 
Habitual 

Permanente 

 
aren 0,51m/s² | 
VDVR 
15,94m/s^1,75 

 
Aren 1,10m/s² | 
VDVR 21,0 
 

 
Contato  

 
Operador de 

motoniveladora 
 

 

Habitual 
Permanente 

 
aren 0,42m/s² | 
VDVR 
11,99m/s^1,75 
 

 
Aren 1,10m/s² | 
VDVR 21,0 
 

 
Contato 

 
Operador de 

equipamentos 
(britador) 

 

 

Habitual 
Permanente 

 
aren 0,51m/s² | 
VDVR 
15,94m/s^1,75 
 

 
Aren 1,10m/s² | 
VDVR 21,0 
 

 
Contato 
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Operador de 

retroescavadeira 
 

 

Habitual 
Permanente 

 
aren 0,29 m/s² | 
VDVR 
14,99m/s^1,75 
 

 
Aren 1,10m/s² | 
VDVR 21,0 
 

 
Contato 

 
Motorista de 

Caminhão 
Basculante 

 

 
Habitual 

Permanente 

 
aren 0,51 m/s² | 
VDVR 
11,81m/s^1,75 
 

 
Aren 1,10m/s² | 
VDVR 21,0 
 

 
Contato 

 
Operador de 

Britador 

 

Habitual 
Permanente 

 
aren 0,98 m/s² | 
VDVR 
134,56m/s^1,75 
 

 
Aren 1,10m/s² | 
VDVR 21,0 
 

 
Contato 

 
 
Parecer Técnico Referente a Vibração: De acordo com os parâmetros os limites de 
tolerância descritos na ISO 2631-1:1997 e na ISO/DIS 5349, conforme determina a 
Norma Regulamentadora nº 15 – Atividades e Operações Insalubres, da Portaria 
3.214/78 do MTE (NR 15). O corpo humano suporta tremores mediante contração e 
relaxamento contínuos do sistema muscular. Depois de algum tempo, as vibrações 
contínuas podem causar o desequilíbrio do sistema de autorregulação. Sendo assim 
atividades acima do limite de tolerância, são consideradas condições insalubres de 
grau médio. 
 
Agentes Químicos:  
 
 

CARGO 
 

 
PARAMETROS 

 
RESULTADOS 

 
ACGIH 
TWA 

 
L.Q./FAIXA 

 
INICIO DO 
ENSAIO 

 
Operador de 
Equipamentos 
(agricultura) 

Material Particulado 
respirável_ 
Sílica_ 
Sílica ( quartzo) 

 
0,12 mg/m³ 
Não detectado 
<0,0125 mg/m³ 

 
Até 3,00 
N.A 
Até 0,03 mg/m³ 

 
0,03 
5,00 
55,00 

 
02/09/2019 
04/09/2019 
04/09/2019 

 
Operador de 
Motoniveladora 

Material Particulado 
respirável_ 
Sílica_ 
Sílica ( quartzo) 

 
11,52 mg/m³ 
Não detectado 
Não detectado 

 
Até 3,00 
N.A 
Até 0,03 mg/m³ 

 
0,03 
  - 
0,01 

 
02/09/2019 
02/09/2019 
02/09/2019 

 
Motorista caminhão 
do lixo 
 
 

Material Particulado 
respirável_ 
Sílica_ 
Sílica ( quartzo) 

 
<0.03 mg/m³ 
Não detectado 
Não detectado 

 
Até 3,00 
N.A 
Até 0,03 mg/m³ 

 
0,03 
  - 
0,01 

 
02/09/2019 
02/09/2019 
02/09/2019 

Gerente especial 
de Departamento 

Material Particulado 
respirável_ 

 
3,07 mg/m³ 

 
Até 3,00 

 
0,03 

 
02/09/2019 



 

 
LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho 

Município de Orleans - DEMAIS 

 

 
                              G. A TOP SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

                                Rua Almir dos Santos Pinheiro, Nº 38, salas 1 e 2 
                            Urussanga - SC 

 
 

 
  

 
127 

(britador) 
 

Sílica_ 
Sílica ( quartzo) 

0,36% 
0,01 mg/m³ 

N.A 
Até 0,03 mg/m³ 

5,00 
55,00 

04/09/2019 
04/09/2019 

 
Operador de Retro 
escavadeira 
 

Material Particulado 
respirável_ 
Sílica_ 
Sílica ( quartzo) 

 
0,37 mg/m³ 
Não detectado 
<0,0125 mg/m³ 

 
Até 3,00 
N.A 
Até 0,03 mg/m³ 

 
0,03 
5,00 
55,00 

 
02/09/2019 
04/09/2019 
04/09/2019 

 
Operador de 
Equipamentos 
(britador)  
 

Material Particulado 
respirável_ 
Sílica_ 
Sílica ( quartzo) 

 
<0,03 mg/m³ 
Não detectado 
Não detectado 

 
Até 3,00 
N.A 
Até 0,03 mg/m³ 

 
0,03 
  - 
0,01 

 
02/09/2019 
02/09/2019 
02/09/2019 

 
 

Gari 

Material Particulado 
respirável_ 
Sílica_ 
Sílica ( quartzo) 

 
<0,03 mg/m³ 
Não detectado 
Não detectado 

 
Até 3,00 
N.A 
Até 0,03 mg/m³ 

 
0,03 
  - 
0,01 

 
02/09/2019 
02/09/2019 
02/09/2019 

 
Motorista caminhão 
basculante 

Material Particulado 
respirável_ 
Sílica_ 
Sílica ( quartzo) 

 
0,25 mg/m³ 
8% 
0,02 mg/m³ 

 
Até 3,00 
N.A 
Até 0,03 mg/m³ 

 
0,03 
5,00 
55,00 

 
02/09/2019 
04/09/2019 
04/09/2019 

 
Parecer Técnico Referente ao Ruído: Segundo a NR 09 do Ministério do Trabalho: 
9.3.6 Do nível de ação. 9.3.6.1 Para os fins desta NR, considera-se nível de ação o valor 
acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a 
probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de 
exposição. As ações devem incluir o monitoramento periódico da exposição, a 
informação aos trabalhadores e o controle médico. 9.3.6.2 Deverão ser objeto de 
controle sistemático as situações que apresentem exposição ocupacional acima dos 
níveis de ação, conforme indicado nas alíneas que seguem: a) para agentes químicos, a 
metade dos limites de exposição ocupacional considerados de acordo com a alínea "c" 
do subitem 9.3.5.1; 9.3.5.1 Deverão ser adotadas as medidas necessárias suficientes 
para a eliminação, a minimização ou o controle dos riscos ambientais sempre que forem 
verificadas uma ou mais das seguintes situações: c) quando os resultados das 
avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores excederem os valores dos 
limites previstos na NR-15 ou, na 33 ausência destes, os valores limites de exposição 
ocupacional adotados pela ACGIH - American Conference of Governmental Industrial 
Higyenists, ou aqueles que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva de 
trabalho, desde que mais rigorosos do que os critérios técnico-legais estabelecido. 
 

Agentes Biológicos: Não há 
 
Riscos de Acidentes: Não há  
 
Obs.: Não foram encontrados outros agentes com potencial nocivo, conforme as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
 
> Tecnologia de proteção coletiva e individual existente (Eficiência e Eficácia). 
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Equipamentos de Proteção Individual: Respirador PFF2 CA nº 18684, avental 
CA nº 6429, Botas de borracha CA nº 28490, luva CA nº 9567, óculos de segurança 
CA nº 11268, capa CA nº 28622, creme protetor de segurança CA nº 10931, protetor 
auditivo CA nº 5745, calça e jaqueta impermeável, protetor solar FPS 330.    
 
Equipamentos de Proteção Coletiva: Bebedouro, ventiladores de parede, extintores 
de incêndio. 
 
13.1 - Conclusão: 
 
Almoxarife: O trabalhador dessa função realiza atividade nesse setor cujo ambiente 
apresenta perigo á vida de acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do 
trabalho. Logo, esta atividade é realizada em condições periculosas, tendo o trabalhador 
o direito ao adicional de periculosidade de acordo com a Lei Nº 12.997/14.  
 
Assistente de departamento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Assistente de departamento (coletor de resíduos): O trabalhador dessa função 
realiza atividade nesse setor cujo ambiente apresenta ocorrência do agente e a 
exposição qualitativa o caracteriza como agentes nocivo a doenças infecto-contagiosas, 
que considera que relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja 
insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa para coleta e industrialização de 
lixo urbano da direito a insalubridade de grau máximo conforme anexo 14 da NR 15. 

Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, estes atenuam a exposição do trabalhador, descaracterizando o direito ao 
adicional de insalubridade. Porém, se não forem satisfeitas estas condições, o 
trabalhador tem direito ao adicional de insalubridade de grau máximo conforme NR 15 
da Portaria 3214/78 do M.T.E. e Anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Assistente de departamento (lavador e lubrificador de veículos): O trabalhador 
dessa função realiza atividades cujo ambiente apresenta agente químico nocivo 
(Hidrocarboneto), de forma habitual e permanente de acordo com as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade é realizada em 
condições insalubres de grau máximo conforme NR 15 – anexo 13 - Portaria 3214/78 
do MT do Decreto 3048/99.  

        Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
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Individual, estes atenuam a exposição do trabalhador, descaracterizando o direito ao 
adicional de insalubridade. Porém, se não forem satisfeitas estas condições, o 
trabalhador tem direito ao adicional de insalubridade de grau máximo conforme NR 15 
da Portaria 3214/78 do M.T.E. e Anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Auxiliar de manutenção de máquinas e equipamentos: O Trabalhador dessa função 
está sujeito a agentes químicos decorrentes de fumos metálicos (tarefas de solda) 
de forma habitual e permanente, fazendo juz a insalubridade em grau médio e 
exposição á hidrocarbonetos (óleos e graxas) fazendo juz a insalubridade em grau 
máximo.  O Trabalhador dessa função está sujeito também a agente físicos nocivos 
(ruído e radiações não ionizantes) de forma habitual e permanente e - de acordo 
com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade é 
realizada em condições insalubres de grau médio conforme (NR 15 anexo 1, 7 e 13 - 
Portaria 3214/78 do MT) e o anexo IV do Decreto 3048/99. 

Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos pela NR 
15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade. Porém, se não 
forem satisfeitas estas condições, o trabalhador tem direito ao adicional de insalubridade 
de grau médio conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MTE e o anexo IV do Decreto 
3048/99. 
 
Auxiliar de serviços gerais: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente, sendo que determina o beneficio é a presença do agente no processo de 
fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no 
ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a 
integridade física. 
 
Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

LIMITE DE 
TOLERANCIA  

 

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

 
Trabalho,  

operação e 
manuseio de 

álcalis cáustico . 
 

Químico Qualitativo 
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Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
                 Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99 
Auxiliar de serviços gerais (externo): O trabalhador dessa função realiza atividades 
nesse setor cujo ambiente, sendo que determina o beneficio é a presença do agente no 
processo de manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no 
ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a 
integridade física. 
 
Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços 
gerais (Externo) 

 
Habitual e 

permanente 
 

Trabalho,  
operação e 

manuseio de 
álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau médio em 
decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
                 Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Obs.: Não foram encontrados outros agentes com potencial nocivo, conforme as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
 
Carpinteiro: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente 
não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e 
medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres 
conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
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Chefe de divisão: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Coordenador Especial de Obras Públicas: O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as 
normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é 
realizada em condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo 
IV do Decreto 3048/99. 
 
Diretor de Departamento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Eletricista: O trabalhador dessa função tem direito ao adicional de periculosidade de 
acordo com a Lei 12.740/2012.  
 
Gari: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente 
apresenta agente biológico de forma Habitual e permanente de acordo com as 
normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade é realizada 
em condições insalubres de grau máximo conforme NR 15 – anexo 14 Portaria nº 3 
214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Gerente de Departamento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Gerente de departamento ( carpinteiro): O trabalhador dessa função realiza atividades 
nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em 
condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do 
Decreto 3048/99. 
 
Gerente de Departamento (eletricista): O trabalhador dessa função tem direito ao 
adicional de periculosidade de acordo com a Lei 12.740/2012. 
 
Gerente de Departamento ( operador de equipamentos e motorista): O Trabalhador 
dessa função está sujeito a agente físico nocivo (ruído), de forma habitual e 
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permanente acima do limite de tolerância provocados pelas máquinas utilizadas na 
empresa. Logo, esta atividade é realizada em condições insalubres de grau médio 
conforme NR 15 – anexo 1 - Portaria 3214/78 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Gerente Especial de Departamento: O trabalhador dessa função realiza atividades 
nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em 
condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do 
Decreto 3048/99. 
 
Gerente Especial de Departamento (britador): O Trabalhador dessa função está 
sujeito também a agente físico nocivo (ruído) de forma habitual e permanente e - de 
acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta 
atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme (NR 15 anexo 1, 
7 e 13 - Portaria 3214/78 do MT) e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Gerente Especial de Departamento (operador de equipamentos e motorista): O 
Trabalhador dessa função está sujeito a agente físico nocivo (ruído), de forma 
habitual e permanente acima do limite de tolerância provocados pelas máquinas 
utilizadas na empresa. Logo, esta atividade é realizada em condições insalubres de 
grau médio conforme NR 15 - anexo 1 - Portaria 3214/78 do MT e o anexo IV do 
Decreto 3048/99. 
 
Mecânico: O Trabalhador dessa função está sujeito a agentes químicos decorrentes 
de fumos metálicos (tarefas de solda) de forma habitual e permanente, fazendo juz 
a insalubridade em grau médio e exposição á hidrocarbonetos (óleos e graxas) 
fazendo juz a insalubridade em grau máximo.  O Trabalhador dessa função está sujeito 
também a agente físicos nocivos (ruído e radiações não ionizantes) de forma 
habitual e permanente e - de acordo com as normas vigentes de segurança e medicina 
do trabalho. Logo, esta atividade é realizada em condições insalubres de grau médio 
conforme (NR 15 anexo 1, 7 e 13 - Portaria 3214/78 do MT) e o anexo IV do Decreto 
3048/99. 

        Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos pela NR 
15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade. Porém, se não 
forem satisfeitas estas condições, o trabalhador tem direito ao adicional de insalubridade 
de grau médio conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MTE e o anexo IV do Decreto 
3048/99. 
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Motorista: O Trabalhador dessa função está sujeito a agente físico nocivo (ruído), de 
forma habitual e permanente acima do limite de tolerância provocados pelas máquinas 
utilizadas na empresa. Logo, esta atividade é realizada em condições insalubres de 
grau médio conforme NR 15 – anexo 1 - Portaria 3214/78 do MT e o anexo IV do 
Decreto 3048/99. 
 
Motorista (almoxarife): O trabalhador dessa função realiza atividade nesse setor cujo 
ambiente apresenta perigo á vida de acordo com as normas vigentes de segurança e 
medicina do trabalho. Logo, esta atividade é realizada em condições periculosas, tendo 
o trabalhador o direito ao adicional de periculosidade de acordo com a Lei Nº 
12.997/14.  
 
Motorista (caminhão do lixo): O Trabalhador dessa função está sujeito a agente físico 
nocivo (ruído), de forma habitual e permanente acima do limite de tolerância 
provocados pelas máquinas utilizadas na empresa. Logo, esta atividade é realizada em 
condições insalubres de grau médio conforme NR 15 - anexo 1 - Portaria 3214/78 do 
MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Operador de Equipamentos: O Trabalhador dessa função está sujeito a agente físico 
nocivo (ruído), de forma habitual e permanente acima do limite de tolerância 
provocados pelas máquinas utilizadas na empresa. Logo, esta atividade é realizada em 
condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 1 - Portaria 3214/78 do 
MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Operador de Equipamentos (abastecimento): O Trabalhador dessa função está 
sujeito a agente físico nocivo (ruído), de forma habitual e permanente acima do 
limite de tolerância provocados pelas máquinas utilizadas na empresa. Logo, esta 
atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 
1 - Portaria 3214/78 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Pedreiro: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente não 
apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e medicina 
do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres conforme NR 
15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Secretario Adjunto: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
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Secretario Municipal: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Supervisor de Departamento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
Vigia: O trabalhador dessa função realiza atividade nesse setor cujo ambiente 
apresenta perigo á vida de acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do 
trabalho. Logo, esta atividade é realizada em condições periculosas, tendo o trabalhador 
o direito ao adicional de periculosidade de acordo com a Lei Nº 12.997/14.  
 

 14. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E TURISMO: 
 
> Turno de trabalho:  
Das 8h00 as 12h00 e das 13h30 as17h30 – De Segunda a Sexta Feira   

 
> Descrição do setor (características físicas): 
A secretaria municipal de agricultura e turismo do município está instalada na Rua 
Professora Otília Mendes Mazzuco, nº 115 – Bairro Rio Belo/ Orleans e desenvolve suas 
atividades em uma edificação com térreo e primeiro piso, distribuído em recepção, 
secretarias, gabinetes, departamentos, salas para reuniões, copa, sanitários. 

Esta edificação construída em alvenaria ocupa aproximadamente 430 m2, pé 
direito de 3,0 m, piso em cerâmica, forro em gesso, janelas em alumínio e vidro,  portas 
em madeira, cobertura em madeira e com telhas de cimento amianto. Iluminação feita 
com lâmpadas fluorescentes. Escada em aclive com corrimão faz a ligação entre o 
térreo e o primeiro piso.  
 
> Atividades realizadas no setor: Elaboração e análise de documentos, relatórios e 
demonstrativos e gráficos, lançamento e registros próprios de escritório, inclusive 
lançamentos contábeis e de administração tributaria, conferencia de dados e 
documentos, redação e digitação de textos relacionados com administração, 
atendimento ao público, organização de fichários e arquivos, auxiliar o gerente de 
departamento no desenvolvimento de suas atividades.  
 
> Principais equipamentos utilizados:  

Móveis, cadeiras, armários, materiais de escritório em geral, computadores 
completos, telefones, Máquinas agrícolas.  
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> Cargos e funções/atividades:  
 
Assistente de departamento: Elaboração e análise de documentos, relatórios e 
demonstrativos e gráficos; lançamento e registro próprios de escritório, inclusive 
lançamentos contábeis e de administração tributária; conferencia de dados e 
documentos; redação e digitação de textos relacionados com administração; 
atendimento ao público; organização de fichários e arquivos; auxiliar o gerente de 
departamento no desenvolvimento de suas atividades.  
Auxiliar administrativo: Digitar textos; controlar prazos judiciais; digitar ofícios; 
assessorar os secretários no desempenho de suas funções; gerenciar informações; 
auxiliar na execução de suas tarefas administrativas e em reuniões; marcar e cancelar 
compromissos. Coordenar e controlar equipes (pessoas que prestam serviços a 
secretaria: auxiliares de secretaria, office-boys, copeiras, motoristas) e atividades; 
controlar documentos e correspondência.   
 
Auxiliar de serviços gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
 
Chefe de divisão: Auxiliar o Gerente de Departamento nas atividades; Cooperar com o 
Departamento de Recursos Humanos na elaboração e execução dos Programas Gerais 
de treinamento dos servidores do Poder Executivo Municipal; Proferir despachos 
interlocutórios em processos e papéis, cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos 
decisórios em processos de sua competência; Atender as pessoas ou determinar o 
atendimento durante o expediente, dos que os procurarem para tratar de assuntos 
relacionados às suas atividades profissionais. Participar de reuniões das Chefias, 
quando convocado; Manter a disciplina do pessoal; Preencher os boletins que permitam 
a apuração de mérito dos servidores sob suas ordens, para efeito de promoção, quando 
for o caso; Fazer cumprir rigorosamente o horário de trabalho do pessoal a seu cargo, 
bem como, as disposições regulamentares e as instruções para a execução dos 
serviços; Visar os pedidos de compras e as requisições de material de expediente, 
quando for o caso. 
 
Diretor de departamento: Programar, orientar, dirigir, coordenar, supervisionar, 
controlar e avaliar a execução de atividades a cargo da respectiva unidade; Cumprir e 
fazer cumprir as diretrizes, normas e os procedimentos técnicos, administrativos e 
financeiros adotados pela Prefeitura; Propor aos Departamentos medidas que julgar 
convenientes para a maior eficiência e aperfeiçoamento das atividades, projetos e 
programas, para desenvolvimento dos trabalhos em equipe; Planejar, programar e 
disciplinar a utilização dos recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao 
bom funcionamento dos trabalhos afetos à sua área de competência; Articular-se com 
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as demais unidades, com vista a integração das atividades da Prefeitura; Apreciar e 
pronunciar-se em assuntos relativos à respectiva unidade; Elaborar e encaminhar ao 
Prefeito, relatórios periódicos, ou quando solicitado, sobre as atividades das respectivas 
unidades. 
 
Gerente de departamento: Panejar, executar, controlar e avaliar as ações na área da 
agricultura, agropecuária e ações congêneres, promover medidas visando aplicação 
correta de defensivos e fertilizante; incentivar o ensino agrícola formal e informal, 
articuladamente com a da secretaria da educação do município; promover e apoiar 
ações voltadas ao desenvolvimento da agropecuária; incentivar a implantação de hortas 
comunitárias nos bairros e comunidades do interior, onde elas não existem; orientar as 
comunidades agrícolas, no sentido de aumentar a qualidade, produtividade e variedade 
de produtos cultivados, bem como na sua adequada comercialização e consumo; 
organizar e implantar as feiras livres e feiras para a comercialização dos produtos 
diretamente do produtor ao consumidor; organizar com o departamento de turismo, ao 
nível municipal e regional, eventos e promoções, feiras e exposições agropecuária; 
desenvolver ações objetivando a pratica da inseminação artificial e outras que visem ao 
melhoramento genético dos rebanhos; promover medidas visando a educação e a 
defesa sanitária animal e vegetal; apoiar a instalação de açudes, irrigação  e demais 
praticas visando o desenvolvimento da piscicultura; apoiar o cooperativismo; o 
associativismo, a pesquisa, a extensão rural, a integração agroindustrial e outras formas 
de organização do produtor e da produção; promover medidas visando o 
desenvolvimento de atividades de estimulo á economia doméstica; incentivar o 
armazenamento e silagem, visando a formação de estoques regulares; orientar os 
produtores relativamente a abertura de crédito rural, junto aos órgãos financeiros 
públicos e privados; coordenar os trabalhos de elaboração de plano diretor rural, visando 
a ordenação do crescimento e do desenvolvimento da zona rural, contemplando: o 
mapeamento e cadastramento de todas as propriedades rurais do município, a titulação 
da propriedade de imóvel rural, os níveis de utilização e conservação das áreas 
agricultáveis, o aproveitamento dos recursos hidro naturais, o mapeamento das áreas de 
preservação existentes, o levantamento aerofotogramétrico; criar mecanismos de á 
mecanização e infraestrutura da propriedade rural; promover ações de apoio á 
eletrificação e telefonia rural, articuladamente com a atividade privada e os órgãos 
governamentais; incentivar a implantação de obras de infraestrutura básica, visando 
incentivar a permanência do agricultor na zona rural. 
 
Gerente de departamento (Médico Veterinário): Panejar, executar, controlar e avaliar 
as ações na área da agricultura, agropecuária e ações congêneres, promover medidas 
visando aplicação correta de defensivos e fertilizante; incentivar o ensino agrícola formal 
e informal, articuladamente com a da secretaria da educação do município; promover e 
apoiar ações voltadas ao desenvolvimento da agropecuária; incentivar a implantação de 
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hortas comunitárias nos bairros e comunidades do interior, onde elas não existem; 
orientar as comunidades agrícolas, no sentido de aumentar a qualidade, produtividade e 
variedade de produtos cultivados, bem como na sua adequada comercialização e 
consumo; organizar e implantar as feiras livres e feiras para a comercialização dos 
produtos diretamente do produtor ao consumidor; organizar com o departamento de 
turismo, ao nível municipal e regional, eventos e promoções, feiras e exposições 
agropecuária; desenvolver ações objetivando a pratica da inseminação artificial e outras 
que visem ao melhoramento genético dos rebanhos; promover medidas visando a 
educação e a defesa sanitária animal e vegetal; apoiar a instalação de açudes, irrigação  
e demais praticas visando o desenvolvimento da piscicultura; apoiar o cooperativismo; o 
associativismo, a pesquisa, a extensão rural, a integração agroindustrial e outras formas 
de organização do produtor e da produção; promover medidas visando o 
desenvolvimento de atividades de estimulo á economia doméstica; incentivar o 
armazenamento e silagem, visando a formação de estoques regulares; orientar os 
produtores relativamente a abertura de crédito rural, junto aos órgãos financeiros 
públicos e privados; coordenar os trabalhos de elaboração de plano diretor rural, visando 
a ordenação do crescimento e do desenvolvimento da zona rural, contemplando: o 
mapeamento e cadastramento de todas as propriedades rurais do município, a titulação 
da propriedade de imóvel rural, os níveis de utilização e conservação das áreas 
agricultáveis, o aproveitamento dos recursos hidro naturais, o mapeamento das áreas de 
preservação existentes, o levantamento aerofotogramétrico; criar mecanismos de á 
mecanização e infraestrutura da propriedade rural; promover ações de apoio á 
eletrificação e telefonia rural, articuladamente com a atividade privada e os órgãos 
governamentais; incentivar a implantação de obras de infraestrutura básica, visando 
incentivar a permanência do agricultor na zona rural; realizar a atividade de médico 
veterinário fiscalizando estabelecimentos que processam produtos de origem animal 
através de atividades pautadas na execução das legislações que dizem respeito a 
fiscalização dos produtos de origem animal, conservação, acondicionamento, 
embalagem, rotulagem e ao transporte. 
 
Gerente especial de departamento: Promover a integração das diversas Unidades 
Administrativas do Poder Executivo; Assistir o Chefe do Executivo nas suas relações 
com os Munícipes; Agendar os compromissos do Prefeito;  Representar o Prefeito em 
solenidades e perante outros órgãos oficiais; Preparar o expediente do Gabinete; 
Responsabilizar-se pelo cerimonial e pelas relações públicas do Executivo; Promover o 
acompanhamento dos atos expedidos pelos Poder Legislativo; Elaborar Plano de Ação e 
Coordenação de Defesa Civil; Desenvolver outras atividades de natureza administrativa 
determinada pelo Chefe do Poder Executivo;  Promover o processo do Orçamento 
Participativo; Manter programas de Auditoria Interna Permanente; Manter convênios 
com a União, Estados e Municípios, bem como Entidades de Assistência Social, 
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governamentais para execução de programas de assistência social;  Executar programa 
de assuntos para a integração da juventude. 
 
Mecânico: Reparo, recuperação e acabamento de veículos, máquinas e equipamentos, 
com a utilização de máquinas e ferramentas manuais. Identificar defeitos mecânicos e 
efetuar os reparos necessários; executar trabalhos de rotina, relacionados à montagem, 
reparo e ajustagem de motores a combustão de baixa e alta compressão, movidos a 
gasolina, óleo diesel ou outros conjuntos mecânicos de automóveis, caminhões, 
tratores, pás-carregadeiras e outros; demonstrar, reparar, montar e ajustar cubos de 
roda, carburador, manga de eixo de transmissão, bomba d`água, de gasolina, caixa de 
mudança, freio, embreagem, rolamentos, retentor, radiador, válvula, diferencial, 
distribuição, direção, engrenagem, amortecedor, magnetos, bielas e pistões; desmontar, 
reparar e montar distribuidores; desmontar, reparar, montar, ajustar, retificar e localizar 
defeitos ocasionais em motores a combustível; manter atualizada a sua Carteira 
Nacional de Habilitação; retificar cilindros, eixos, válvulas, relevos, comandos de válvula 
e buchas; trocar óleo dos veículos, lavagem e lubrificação de máquinas; executar a 
retirada de vazamentos de óleo, troca e recuperação de peças danificadas, etc.; 
executar serviços de emergência no sistema elétrico dos veículos, tais como: troca de 
chave, relés, instalação de faróis, recuperação de chicotes danificados por curtos-
circuitos; executar serviços de lubrificação, lavagem dos equipamentos, troca de óleo e 
limpeza dos filtros; executar demais serviços que exijam uma oficina mecânica de 
manutenção, exceto retífica de motores e outros que exijam mão-de-obra mais 
especializada; solda de peças de metal, com a utilização de chama de gás combustível 
ou eletrodo, para reforço ou reparo de partes ou conjuntos mecânicos. Dirigir veículos 
leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais 
atividades; executar outras tarefas afins. 
 
Motorista: Direção de veículos automotores, incluídos os utilitários, caminhões, de 
transporte de pessoas e materiais e condução de enfermos nas ambulâncias ou micro 
ônibus em transporte municipal e fora do município; inclui-se o abastecimento, a 
conservação e manutenção do veículo verificando o óleo, água, estado de 
funcionamento e dos pneus; realização de serviços de transporte e entrega de 
documentos, materiais e volumes em expedientes externos junto a estabelecimentos e 
repartições diversas; efetuar pequenos reparos no veículo sob a sua responsabilidade; 
comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com o veículo 
sob a sua responsabilidade; proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, 
lubrificantes e manutenção em geral; auxiliar na carga e descarga de materiais ou 
equipamentos;  
 
Operador de equipamento: Operação de máquinas na execução de serviços públicos, 
incluindo máquinas agrícolas na preparação de terrenos para cultivo; operação de 
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tratores (de esteira, pá carregadeira, motoniveladoras, escavadores, carregadores, 
compressores de perfuração de pedras, dentre outras máquinas de produção) e rolos 
compactadores. O trabalho inclui a manutenção, limpeza e a conservação do 
equipamento e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; efetuar pequenos 
reparos na máquina sob sua responsabilidade; comunicar ao chefe imediato a 
ocorrência de irregularidades ou avarias com a máquina sob a sua responsabilidade; 
proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, lubrificantes e manutenção 
em geral; manter atualizadas a sua Carteira Nacional de Habilitação e documentação da 
máquina; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao 
exercício das demais atividades; executar outras tarefas afins. 
 
Secretario adjunto: Garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de 
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalistas da 
administração pública municipal. Definem diretrizes, planejam, coordenam e 
supervisionam ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança. 
 
Secretario municipal: Garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de 
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da 
administração pública federal, estadual, distrital e municipal. Definem diretrizes, 
planejam, coordenam e supervisionam ações, monitorando resultados e fomentando 
políticas de mudança. 

 
 Supervisor de departamento: Supervisionar todo o trabalho do departamento 
assumindo inclusive a responsabilidade pelo fiel cumprimento das diversas atividades 
inerentes ao setor, bem como participar de reuniões, planejamento e ações da 
administração municipal além de contribuir com a equipe na busca de soluções para o 
enfrentamento das atividades do dia a dia. 
 
Técnico agrícola: Executar tarefas de caráter técnicos relativas à programação, 
assistência técnica e controle dos trabalhos agrícolas, orientando os agricultores nas 
tarefas de preparação do solo, plantio e beneficiamento de espécies vegetais, combate 
a parasitas e outras pragas, para auxiliar os especialistas de formação superior no 
desenvolvimento da produção agrícola. Exercer as atividades e funções inerentes à 
profissão, de acordo com as normas técnicas; dirigir veículos leves, mediante 
autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; manter 
organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de 
trabalho. 
 
Telefonista: Atender telefonemas, operando centrais telefônicas, troncos e ramais, para 
estabelecer a comunicação interna, externa ou interurbana entre o solicitante e 
destinatário; Anunciar chamadas e informações, através do interfone; Zelar pelo 
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equipamento, comunicando defeitos à chefia; orientar e emitir pareceres sobre os 
serviços referentes a centrais telefônicas; Atender as chamadas internas e externas, 
localizando as pessoas quando solicitadas; Controlar e auxiliar as ligações de telefone 
automático; Prestar informações gerais relacionadas com o órgão; manter registro de 
ligações a longa distância; Receber e transmitir mensagens pelo telefone; Fornecer 
dados para a elaboração de expediente à empresa concessionária dos serviços 
telefônicos, a respeito de mudanças, instalações, retirada, defeito, etc..; Propor normas 
de serviços e remodelação de equipamento; Manter organizados, limpos e conservados 
os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho; executar outras tarefas afins.  
 
14.1- Condições do ambiente de trabalho: 
 
Agentes Físicos:  
 
- Ruído 
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
MEDIÇÃO/ 

DOSIMETRIA 

LIMITE DE 
TOLERANCIA  

NR 15-ANEXO 1 

 
NIVEL DE 

AÇAO NR 09 

 
Operador de 

equipamentos 
(britador) 

 

Habitual 
Permanente 

89.15 dB (A) 85.0 dB (A) 80.0 dB (A) 

 
Parecer Técnico Referente ao Ruído: Conforme observado o ruído não ultrapassa os 
limites de tolerância estabelecidos nas normas vigentes.  
 

Agentes Químicos: Não há     

  
Agentes Biológicos: Não há 
 
Riscos de Acidentes: Não há  
 
Obs.: Não foram encontrados outros agentes com potencial nocivo, conforme as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
 
> Tecnologia de proteção coletiva e individual existente (Eficiência e Eficácia). 
 
Equipamentos de Proteção Individual:, Botas de borracha CA nº 28490, luva CA nº 
9567, capa CA nº 28622.  
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Equipamentos de Proteção Coletiva: Bebedouro, ventiladores de parede, extintores 
de incêndio. 
 
14.2. Conclusão: 
 
Assistente de departamento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Auxiliar administrativo: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Auxiliar de serviços gerais: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente, sendo que determina o beneficio é a presença do agente no processo de 
fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no 
ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a 
integridade física. 
 
Agentes:  Químicos 
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

Trabalho e 
operação e 
fabricação e 
manuseio de 

álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
               Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
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Obs.: Não foram encontrados outros agentes com potencial nocivo, conforme as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
 
Chefe de divisão: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Diretor de departamento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Gerente de departamento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Gerente de departamento (Médico Veterinário): O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente apresenta agente biológico de forma Habitual e 
permanente de acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
Logo, esta atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 
15 - anexo 14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Gerente especial de departamento: O trabalhador dessa função realiza atividades 
nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em 
condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do 
Decreto 3048/99. 
 
Mecânico: O Trabalhador dessa função está sujeito a agentes químicos decorrentes 
de fumos metálicos (tarefas de solda) de forma habitual e permanente, fazendo juz 
a insalubridade em grau médio e exposição á hidrocarbonetos (óleos e graxas) 
fazendo juz a insalubridade em grau máximo.  O Trabalhador dessa função está sujeito 
também a agente físicos nocivos (ruído e radiações não ionizantes) de forma 
habitual e permanente e - de acordo com as normas vigentes de segurança e medicina 
do trabalho. Logo, esta atividade é realizada em condições insalubres de grau médio 
conforme (NR 15 anexo 1, 7 e 13 - Portaria 3214/78 do MT) e o anexo IV do Decreto 
3048/99. 

Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
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Individual, estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos pela NR 
15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade. Porém, se não 
forem satisfeitas estas condições, o trabalhador tem direito ao adicional de insalubridade 
de grau médio conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MTE e o anexo IV do Decreto 
3048/99. 
 
Obs.: Não foram encontrados outros agentes com potencial nocivo, conforme as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
 
Motorista: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente não 
apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e medicina 
do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres conforme NR 
15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Operador de equipamento: O Trabalhador dessa função está sujeito a agente físico 
nocivo (ruído), de forma habitual e permanente acima do limite de tolerância 
provocados pelas máquinas utilizadas na empresa. Logo, esta atividade é realizada em 
condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 1 - Portaria 3214/78 do 
MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Secretario adjunto: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Secretario municipal: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
 Supervisor de departamento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Técnico agrícola: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
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Telefonista: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente 
não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e 
medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres 
conforme NR 15 da Portaria 3 214/78 do MT e anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
15. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 
 
> Turno de trabalho:  
Das 8h00 as 12h00 e das 13h30 as17h30 – De Segunda a Sexta Feira   

 
> Descrição do setor (características físicas): 
A secretaria municipal de saúde e turismo do município está instalada na Rua Miguel 
Couto nº 800 – Centro- anexo ao Hospital e desenvolve suas atividades em uma 
edificação de avenaria, distribuído em recepção, secretarias, gabinetes, departamentos, 
salas para reuniões, copa, sanitários. 

Esta edificação construída em alvenaria ocupa aproximadamente 700 m2, pé 
direito de 3,0 m, piso em cerâmica, forro em gesso, janelas em alumínio e vidro,  portas 
em madeira, cobertura em madeira e com telhas de cimento amianto. Iluminação feita 
com lâmpadas fluorescentes. Escada em aclive com corrimão faz a ligação entre o 
térreo e o primeiro piso.  
 
Obs.: Não foram encontrados outros agentes com potencial nocivo, conforme as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
 
> Atividades realizadas no setor: Elaboração e análise de documentos, relatórios e 
demonstrativos e gráficos, lançamento e registros próprios de escritório, inclusive 
lançamentos contábeis e de administração tributaria, conferencia de dados e 
documentos, redação e digitação de textos relacionados com administração, 
atendimento ao público, organização de fichários e arquivos, auxiliar o gerente de 
departamento no desenvolvimento de suas atividades.  
 
> Principais equipamentos utilizados:  

Móveis, cadeiras, armários, materiais de escritório em geral, computadores 
completos, telefones.  
 
> Cargos e funções/atividades: 
 
Agente de apoio e zeladoria da saúde da família: Executar Serviços de limpeza geral 
de áreas internas (piso, vidros, paredes), e externas (jardins, garagens e calçadas) ou 
ambientais das Unidades de Saúde; Preparar e servir alimentação, lanche, água e 
preparo de refeições e lanches, em horários prefixados, recolhendo os utensílios 
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utilizados e promovendo a limpeza  cozinha; Executar tarefas burocráticas de pequena 
complexidade; processar cópias de documentos; Atender telefone e transmitir ligações; 
Receber, orientar e encaminhar o público, informando sobre localização de pessoas ou 
dependências do órgão; Receber e transmitir mensagens; encarregar-se da abertura e 
fechamento das dependências do órgão;  
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e 
local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; executar outras tarefas afins, de 
acordo com as necessidades do órgão. 
 
Assistente de departamento: Elaboração e análise de documentos, relatórios e 
demonstrativos e gráficos; lançamentos e registros próprios de escritório, inclusive 
lançamentos contábeis e de administração tributária; conferência de dados e 
documentos; redação e digitação de textos relacionados com administração; 
atendimento ao púbico; organização de fichários e arquivos; auxiliar o Gerente de 
Departamento no desenvolvimento de suas atividades. 
 
Assistente em inform. e cont. e aval. Saúde da família:  Planejar e avaliar o plano 
municipal de saúde, o relatório de gestão, a agenda do município e auxiliar na 
programação pactuada e integrada; prestar suporte em programas da secretaria 
municipal da saúde; manter e acompanhar o pacto de gestão nas metas programadas 
para o ano; conduzir veículos; executar atividades administrativas de controle. 
 
Auxiliar de serviços gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
 
Chefe de divisão: Auxiliar o Gerente de Departamento nas atividades; Cooperar com o 
Departamento de Recursos Humanos na elaboração e execução dos Programas Gerais 
de treinamento dos servidores do Poder Executivo Municipal; Proferir despachos 
interlocutórios em processos e papéis, cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos 
decisórios em processos de sua competência; Atender as pessoas ou determinar o 
atendimento durante o expediente, dos que os procurarem para tratar de assuntos 
relacionados às suas atividades profissionais. Participar de reuniões das Chefias, 
quando convocado; Manter a disciplina do pessoal; Preencher os boletins que permitam 
a apuração de mérito dos servidores sob suas ordens, para efeito de promoção, quando 
for o caso; Fazer cumprir rigorosamente o horário de trabalho do pessoal a seu cargo, 
bem como, as disposições regulamentares e as instruções para a execução dos 
serviços; Visar os pedidos de compras e as requisições de material de expediente, 
quando for o caso. 
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Coordenador geral da saúde da família: Elaborar o plano de implantação/expansão 
/implementação da Estratégia Saúde da Família no Município; 
Monitorar e avaliar o processo de implantação da Estratégia Saúde da Família e seu 
impacto em parceria com os setores afins; Acompanhar a supervisão geral do programa 
no que diz respeito a normatização e organização da prática da atenção básica em 
saúde, garantindo a integralidade e intersetorialidade; Acompanhar a estruturação da 
rede básica na lógica da Estratégia Saúde da Família; Garantir e coordenar junto à 
gestão municipal os recursos humanos e materiais para o desenvolvimento das ações; 
Desenvolver projeto de capacitação e educação permanente para os profissionais da 
ESF (médicos, enfermeiros, odontólogos, técnicos de enfermagem, auxiliar de 
consultório dentário, agentes comunitários de saúde e demais profissionais de saúde)/ 
PAC’S; Criar e desenvolver novos programas; Monitorar e avaliar as ações de saúde 
desenvolvidas pela ESF; Articular com outros setores da Secretaria Municipal de Saúde, 
bem como outras Secretarias Municipais, visando à integração e contribuição desses 
setores nas ações desenvolvidas pela Estratégia Saúde da Família-ESF; Elaborar e 
enviar relatórios para a coordenadoria Regional de referência da Secretaria de Estado 
da Saúde; Elaborar Plano de trabalho e Protocolos para equipes e profissionais da 
ESF/PAC’S; Apoiar diferentes modos de organização e fortalecimento da atenção básica 
que considerem os princípios da ESF, respeitando as especificidades loco -regionais; 
Executar outras tarefas correlatas. 
 
Diretor de departamento: Programar, orientar, dirigir, coordenar, supervisionar, 
controlar e avaliar a execução de atividades a cargo da respectiva unidade; Cumprir e 
fazer cumprir as diretrizes, normas e os procedimentos técnicos, administrativos e 
financeiros adotados pela Prefeitura; Propor  aos Departamentos medidas que julgar 
convenientes para a maior eficiência e aperfeiçoamento das atividades, projetos e 
programas, para desenvolvimento dos trabalhos em equipe; Planejar, programar e 
disciplinar a utilização dos recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao 
bom funcionamento dos trabalhos afetos à sua área de competência; Articular-se com 
as demais unidades, com vista a integração das atividades da Prefeitura; Apreciar e 
pronunciar-se em assuntos relativos à respectiva unidade; Elaborar e encaminhar ao 
Prefeito, relatórios periódicos, ou quando solicitado, sobre as atividades das respectivas 
unidades. 
 
Farmacêutico da saúde da família: Coordenar e executar a atividade farmacêutica no 
âmbito da Atenção Básica nas Unidades de Saúde da Família; Promover o uso racional 
de medicamentos junto à população e aos profissionais da Atenção Básica nas 
Unidades de Saúde da Família, por intermédio de ações que disciplinem a prescrição, a 
dispensação e o consumo; Organizar a dispensação de medicamentos e viabilizar a 
implementação da Atenção Farmacêutica na Atenção Básica das Unidades de Saúde da 
Família; Selecionar, programar, distribuir e dispensar medicamentos e insumos, com 



 

 
LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho 

Município de Orleans - DEMAIS 

 

 
                              G. A TOP SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

                                Rua Almir dos Santos Pinheiro, Nº 38, salas 1 e 2 
                            Urussanga - SC 

 
 

 
  

 
147 

garantia da qualidade dos produtos e serviços; Receber, armazenar e distribuir 
adequadamente os medicamentos na Atenção Básica nas Unidades de Saúde da 
Família, na Farmácia e Almoxarifado Central; Assegurar a dispensação adequada dos 
medicamentos na Atenção Básica nas Unidades de Saúde da Família; Acompanhar e 
avaliar a utilização de medicamentos e insumos, inclusive os fototerápicos e afins, na 
perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da 
população; Elaborar, em conformidade com as diretrizes municipais, estaduais e 
nacionais, e de acordo com o perfil epidemiológico, projetos na área da Atenção e 
Assistência Farmacêutica a serem desenvolvidos dentro do seu território de 
responsabilidade (Unidades de Saúde da Família); Intervir diretamente com os usuários 
nos casos específicos necessários, em conformidade com a equipe de Atenção Básica/ 
Saúde da Família, visando uma fármaco-terapia racional e a obtenção de resultados 
definidos e mensuráveis, voltados para a melhoria da qualidade de vida; Estimular, 
apoiar, propor e garantir a educação permanente de profissionais da Atenção Básica 
das Unidades de Saúde da Família envolvidos em atividades de Atenção Farmacêutica, 
inclusive na utilização de fototerápicos; Participar dos Programas de Hiperdia e de 
Medicamentos  Excepcionais, cadastrando, programando, recebendo, armazenado e 
dispensando os medicamentos aos pacientes.  
Possuir CNH – B e dirigir o veículo necessário para a realização das        atividades do 
Cargo, mediante autorização prévia. 
  
Gerente especial de departamento: Promover a integração das diversas Unidades 
Administrativas do Poder Executivo; Assistir o Chefe do Executivo nas suas relações 
com os Munícipes; Agendar os compromissos do Prefeito;  Representar o Prefeito em 
solenidades e perante outros órgãos oficiais; Preparar o expediente do Gabinete; 
Responsabilizar-se pelo cerimonial e pelas relações públicas do Executivo; 
Promover o acompanhamento dos atos expedidos pelos Poder Legislativo;  Elaborar 
Plano de Ação e Coordenação de Defesa Civil; Desenvolver outras atividades de 
natureza administrativa determinada pelo Chefe do Poder Executivo;  Promover o 
processo do Orçamento Participativo; Manter programas de Auditoria Interna 
Permanente; Manter convênios com a União, Estados e Municípios, bem como 
Entidades de Assistência Social, governamentais para execução de programas de 
assistência social;  Executar programa de assuntos para a integração da juventude. 
 
Médico da saúde da família: Realizar assistência integral (promoção e proteção da 
saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da 
saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: 
infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; Realizar consultas clínicas e 
procedimentos na Unidade de Saúde da Família e, quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); Realizar 
atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, 
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ginecoobstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e 
procedimentos para fins de diagnósticos; Encaminhar, quando necessário, usuários a 
serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra-
referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano 
terapêutico do usuário, proposto pela referência; Indicar a necessidade de internação 
hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do 
usuário; Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, 
Técnicos de Enfermagem, ACD e THD; Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da Unidade de Saúde da Família. Possuir 
CNH – B e dirigir o veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, 
mediante autorização prévia. 
 
Motorista: Direção de veículos automotores, incluídos os utilitários, caminhões, de 
transporte de pessoas e materiais e condução de enfermos nas ambulâncias ou micro 
ônibus em transporte municipal e fora do município; inclui-se o abastecimento, a 
conservação e manutenção do veículo verificando o óleo, água, estado de 
funcionamento e dos pneus; realização de serviços de transporte e entrega de 
documentos, materiais e volumes em expedientes externos junto a estabelecimentos e 
repartições diversas; efetuar pequenos reparos no veículo sob a sua responsabilidade; 
comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com o veículo 
sob a sua responsabilidade; proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, 
lubrificantes e manutenção em geral; auxiliar na carga e descarga de materiais ou 
equipamentos; tratar os passageiros com respeito e urbanidade; manter atualizado o 
documento de habilitação profissional e informar ao chefe imediato a regularidade da 
documentação do veículo; executar as tarefas em conformidade com a legislação 
pertinente respondendo pelas infrações cometidas; executar outras tarefas afins. 
 
Recepcionista da saúde da família: Recepcionar as pessoas que procuram o serviço; 
Agendar os usuários para os respectivos profissionais e procedimentos, conforme o 
estabelecido pela equipe; Encaminhar documentos ou objetos a pedido da coordenação 
ou dos profissionais da equipe; Orientar o usuário quando encaminhado para 
especialistas e exames; Participar das reuniões da equipe; Atendimento telefônico, 
anotações de possíveis recados; Fazer abertura de prontuário e efetuar o devido 
registro; Organização dos prontuários das famílias facilitando o acesso aos mesmos. 
 
Secretario adjunto: Garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de 
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalistas da 
administração pública municipal. Definem diretrizes, planejam, coordenam e 
supervisionam ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança. 
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Secretario municipal: Exercer a direção superior da secretária municipal de cada 
secretária que foi nomeado; superintender e coordenar as atividades da secretária 
municipal de governo; despachar diretamente com o prefeito municipal; expedir 
instruções sobre o funcionamento da secretária municipal do governo; celebrar todas as 
espécies de atos de contratação, inclusive contratos de questão que esteja envolvida 
sua secretária municipal; prover os cargos iniciais de carreira, propor promoções e 
exonerações, bem como praticar todo e qualquer ato que importem provimento ou 
vacância dos cargos da secretaria; propor ao prefeito municipal o preenchimento dos 
cargos em comissão e do quadro de apoio da secretaria municipal do governo; 
apresentar ao prefeito municipal, no inicio de cada exercício, relatório das atividades do 
ano anterior da secretaria municipal do governo, e sugerir medidas administrativas e 
legislativas adequadas ao seu aperfeiçoamento; propor a instauração de sindicâncias e 
instauração de processos administrativos disciplinar; aplicar sansões disciplinares aos 
servidores da secretaria; interlocução com a câmara municipal; discussão dos projetos 
de lei com os vereadores; interlocução com os partidos políticos da base de apoio à 
administração  e da oposição; acompanhamento e monitoramento dos recursos 
captados através de convênios; interatividade das secretarias, autarquias e fundações 
municipais; propor ao prefeito municipal as expedição do regimento interno da 
secretaria; delegar, por meio de portaria, atribuições a seus subordinados. 
 
Supervisor de departamento: Supervisionar todo o trabalho do departamento 
assumindo inclusive a responsabilidade pelo fiel cumprimento das diversas atividades 
inerentes ao setor, bem como participar de reuniões, planejamento e ações da 
administração municipal além de contribuir com a equipe na busca de soluções para o 
enfrentamento das atividades do dia a dia. 
 
Telefonista da saúde da família: Atender telefonemas, operando centrais telefônicas, 
troncos e ramais, para estabelecer a comunicação interna, externa ou interurbana entre 
o solicitante e destinatário; Anunciar chamadas e informações, através do interfone; 
Zelar pelo equipamento, comunicando defeitos à chefia; orientar e emitir pareceres 
sobre os serviços referentes a centrais telefônicas; Atender as chamadas internas e 
externas, localizando as pessoas quando solicitadas; Controlar e auxiliar as ligações de 
telefone automático; Prestar informações gerais relacionadas com o órgão; manter 
registro de ligações a longa distância; Receber e transmitir mensagens pelo telefone; 
Fornecer dados para a elaboração de expediente à empresa concessionária dos 
serviços telefônicos, a respeito de mudanças, instalações, retirada, defeito, etc..; Propor 
normas de serviços e remodelação de equipamento; Manter organizados, limpos e 
conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho; executar outras 
tarefas afins. 
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 UNIDADE DO CAPS: 
 
Assistente social da saúde da família: Realizar visitas domiciliares e atendimento à 
famílias sob vulnerabilidade socioeconômica; Coordenar os trabalhos de caráter social 
adstrito às Equipe de Saúde da Família; Estimular e acompanhar o desenvolvimento de 
trabalhos de caráter comunitário em conjunto com as Equipe de Saúde da Família; 
Discutir e refletir permanentemente com as Equipe de Saúde da Família, a realidade 
social e as formas de organização social dos territórios, construindo estratégias de como 
lidar com suas adversidades e potencialidades; Atender às famílias de forma integral em 
conjunto com as Equipe de Saúde da Família, estimulando a reflexão sobre o 
conhecimento dessas famílias, como espaços de desenvolvimento individual e grupal, 
sua dinâmica e crises potenciais; Identificar no território, junto com as Equipe de Saúde 
da Família, valores e normas culturais das famílias e comunidade, que podem estar 
contribuindo no processo de adoecimento; Discutir e realizar visitas domiciliares com as 
Equipe de Saúde da Família, desenvolvendo técnicas para qualificar essa ação de 
saúde; Possibilitar e compartilhar técnicas que identifiquem oportunidades de geração 
de renda e desenvolvimento sustentável na comunidade, ou estratégias que propiciem o 
exercício da cidadania em sua plenitude, com as Equipe de Saúde da Família uma rede 
de proteção social; Construir junto com os profissionais das Equipe de Saúde da Família 
estratégias para identificar e abordar problemas vinculados à violência, abuso de álcool 
e outras drogas; Estimular e acompanhar as ações de Controle Social em conjunto com 
as Equipe de Saúde da Família; Capacitar, orientar e organizar junto com as Equipe de 
Saúde da Família o acompanhamento das famílias do Programa Bolsa Família e outros 
Programas Federais e Estaduais de distribuição de renda; Possuir CNH – B e dirigir o 
veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, mediante autorização 
prévia. 
 
Auxiliar de serviços gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
 
Cozinheiro: Verificar a ordem e a limpeza do local de trabalho, antes de iniciar o 
serviço, bem como a existência dos utensílios necessários; Consultar o cardápio diário 
verificando se os gêneros alimentícios necessários a sua confecção estão devidamente 
separados. Orientar e ajudantes os auxiliares, se houver,  sobre o pré-preparo dos 
gêneros. Preparar refeições para funcionários públicos nas cozinhas da Prefeitura, 
quando necessário; fazer o pré-preparo de carnes; preparo de arroz, feijão, grelhados, 
assados e ou frituras; preparar merendas nas Cozinhas municipais; preparando 
previamente os ingredientes nas quantidades adequadas, com base em cardápios 
indicados pelo nutricionista ou dietas pré-estabelecidas, cozinhando, temperando e 
controlando tempo de cozimento e dosagem de ingredientes, para posterior distribuição 
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aos comensais. colocar a disposição dos usuários, talheres, bandejas, pratos, copos e 
outro; observar e manter as condições de higiene da cozinha e utensílios, bem como a  
fiscalização e conservação. Receber e conferir alimentos para preparo das refeições e 
merendas, verificando, quantidade e qualidade dos mesmos. Efetuar registros e 
controles relativos às merendas e refeições distribuídas, consumo de gêneros 
alimentícios e materiais de limpeza solicitando sua requisição quando necessário. 
Executar outras tarefas afins e correlatas quando determinadas pelo superior 
hierárquico. 
Enfermeiro da saúde da família: Realizar cuidados diretos de enfermagem nas 
urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da 
assistência prestada; Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames 
complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos 
estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as disposições legais da 
profissão; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida e 
da doença:  Saúde da Mulher, Acompanhamento do Pré-natal e Planejamento Familiar, 
Saúde da Criança, Hipertensos, Diabéticos, Tuberculose, Hanseníase,  Saúde Bucal,   
Saúde do Idoso: Saúde Mental; Atividades assistenciais rotineiras: Curativos; Exame de 
Glicemia Capilar; Aferição de pressão arterial; Mensuração (peso e medida); 
Administração de medicamentos; Instrumentação em pequenas cirurgias; Nebulização. 
Planejamento de ações como: cronograma anual do hiperdia, atendimento médico, 
odontológico, enfermagem, visitas domiciliares, pequenas cirurgias, reunião de equipe; 
Elaboração das rotinas das auxiliares de serviços gerais; Relatório semanal do 
atendimento médico e odontológico; Pedidos semanais para material de consumo: 
farmácia, almoxarifado e impressos; Responsabilidade pelos pedidos de manutenção e 
reparo dos equipamentos; Direcionamento dos encaminhamentos médicos 
especializados e exames de média e alta complexidade; Fechamento do relatório SIA e 
SIAB de toda a equipe (agente comunitária de saúde, técnico em enfermagem, 
enfermeiro, médico, odontólogo); No nível de sua competência, executar ações de 
vigilância epidemiológica e sanitária: Relatório semanal para vigilância epidemiológica, 
planilha de diarréia e agravos; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na 
Unidade de Saúde da Família e, quando necessário, no domicílio; Aliar a atuação clínica 
à prática da saúde coletiva; Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias 
específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; Supervisionar e 
coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de auxiliares 
de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções. Exercer as atividades de 
Chefia da Unidade de Saúde da Família; Identificar as necessidades e realizar as ações 
de Oxigenioterapia, capacitando as Equipe de Saúde da Família no acompanhamento 
desta ação de atenção à Saúde; Supervisão e Organização: Planejar, gerenciar, 
coordenar, executar e avaliar a Unidade de Saúde da Família; Possuir CNH – B e dirigir 
o veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, mediante autorização 
prévia. 
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Médico: Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar 
ações para promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar 
perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir 
conhecimentos da área médica; realizar cirurgias; visitar pacientes; receitar 
medicamentos. 
 
Motorista: Direção de veículos automotores, incluídos os utilitários, caminhões, de 
transporte de pessoas e materiais e condução de enfermos nas ambulâncias ou micro 
ônibus em transporte municipal e fora do município; inclui-se o abastecimento, a 
conservação e manutenção do veículo verificando o óleo, água, estado de 
funcionamento e dos pneus; realização de serviços de transporte e entrega de 
documentos, materiais e volumes em expedientes externos junto a estabelecimentos e 
repartições diversas; efetuar pequenos reparos no veículo sob a sua responsabilidade; 
comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com o veículo 
sob a sua responsabilidade; proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, 
lubrificantes e manutenção em geral; auxiliar na carga e descarga de materiais ou 
equipamentos; tratar os passageiros com respeito e urbanidade; manter atualizado o 
documento de habilitação profissional e informar ao chefe imediato a regularidade da 
documentação do veículo; executar as tarefas em conformidade com a legislação 
pertinente respondendo pelas infrações cometidas; executar outras tarefas afins. 
 

Psicólogo da saúde da família: Executar tarefas no sentido de acompanhar os 

pacientes portadores de necessidades especiais; fazer terapia individual ou em grupo; 
Fornecer pareceres e/ou diagnósticos aos casos solicitados, dando acompanhamento 
em sua área de atuação ao Programa de Saúde Mental; Elaborar com as Equipe de 
Saúde da Família planos terapêuticos individuais contribuindo para a integridade de 
atenção; Apoiar a Equipe de Saúde da Família na abordagem e no processo de trabalho 
referente aos casos de transtornos mentais severos e persistentes, uso abusivo de 
álcool e outras drogas, pacientes egressos de internações psiquiátricas, pacientes 
atendidos nos CAPS, tentativas de suicídio, situações de violência intrafamiliar e outras; 
Criar, em conjunto com a Equipe da Saúde da Família, estratégias para o acolhimento e 
cuidado dos usuários com uso abusivo de álcool e outras drogas, visando à redução de 
danos e a melhoria do acesso ao Sistema de Saúde dos grupos de maior 
vulnerabilidade; Evitar práticas que levem à psiquiatrização e à medicalização de 
situações individuais e sociais, comuns à vida cotidiana; Fomentar ações que visem à 
difusão de uma cultura de atenção não manicomial, diminuindo o preconceito e a 
segregação em relação à loucura; Desenvolver ações de mobilização de recursos 
comunitários, buscando construir espaços de reabilitação psicossocial na comunidade 
como oficinas comunitárias, destacando a relevância da articulação intersetorial – 
conselhos tutelares, associações de bairro, grupos de auto-ajuda, etc; Priorizar as 
abordagens coletivas, identificando os grupos estratégicos para que a atenção em 
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saúde mental se desenvolva nas unidades de saúde e em outros espaços na 
comunidade; Possibilitar a integração dos agentes redutores de danos aos Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família; Ampliar o vínculo com as famílias, tomando-as como 
parceiras no tratamento e buscando construir redes de apoio e integração; Realizar 
visitação domiciliar, internação domiciliar, atendimento de crises. Possuir CNH – B e 
dirigir o veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, mediante 
autorização prévia. 
 
Recepcionista da saúde da família: Recepcionar as pessoas que procuram o serviço; 
Agendar os usuários para os respectivos profissionais e procedimentos, conforme o 
estabelecido pela equipe; Encaminhar documentos ou objetos a pedido da coordenação 
ou dos profissionais da equipe; Orientar o usuário quando encaminhado para 
especialistas e exames; Participar das reuniões da equipe; Atendimento telefônico, 
anotações de possíveis recados; Fazer abertura de prontuário e efetuar o devido 
registro; Organização dos prontuários das famílias facilitando o acesso aos mesmos. 
 
Técnico de enfermagem da saúde da família: Participar das atividades de assistência 
básica realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na 
Unidade de Saúde da Família e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); Realizar busca ativa de casos 
como tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho epidemiológico; Realizar 
ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, 
conforme planejamento da equipe; Zelar pela limpeza e ordem do material, de 
equipamentos e de dependências da Unidade de Saúde da Família, garantindo o 
controle de infecção; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da Unidade de Saúde da Família. Possuir CNH – B e dirigir o 
veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, mediante autorização 
prévia; auxilia a recepcionista. 
 
Terapeuta ocupacional da saúde da família: Prevenir e tratar incapacidades 
provenientes de doenças congênitas e/ou adquiridas que impedem o indivíduo de 
realizar desde suas atividades diárias (higiene, alimentação, vestuário) até seu próprio 
trabalho; Desenvolver programas de tratamento visando a reabilitação de pacientes com 
distúrbios neurológicos e psiquiátricos; Avaliar o desempenho das tarefas ocupacionais 
e ajustamento vocacional; Promover a re-inserção social através da avaliação ambiental 
e reintegração na comunidade e no trabalho; Oportunizar programas de tratamento 
através das oficinas terapêuticas, terapias de grupo e orientações de grupos específicos 
às patologias; Facilitar e estimular a participação e a colaboração do paciente no 
processo de habilitação ou reabilitação; Avaliar o paciente quanto as suas capacidades 
e deficiências, desenvolvendo habilidades cognitivas, perceptivas, motoras e 
psicossociais através de atividades previamente analisadas e direcionadas; fornecer 
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oportunidades para o paciente desenvolver seus interesses, explorando seu potencial 
residual e capacidades, através de seus próprios recursos e do meio em que vive. 
Trabalhar os aspectos psicossociais nos paciente portadores de transtornos psíquicos 
com o objetivo de resgatar e ou melhorar a sua auto-imagem e auto-estima. Baseado 
nas avaliações, redefinir objetivos, reformular programas e orientar adequadamente o 
paciente e seus familiares. 
Possuir CNH – B e dirigir o veículo necessário para a realização das atividades do 
Cargo, mediante autorização prévia. 
 

 UNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA ( PINDOTIBA ):  
 
Agente comunitário de saúde da família: Realizar mapeamento de sua área; 
Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; Identificar indivíduos 
e famílias expostos a situações de risco; Orientar as famílias para utilização adequada 
dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e 
atendimento odontológico, quando necessário; Realizar ações e atividades, no nível de 
suas competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básica; Realizar, por meio da 
visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua 
responsabilidade de acordo com as necessidades definidas pela equipe no mínimo duas 
visitas mensais; Estar sempre bem informado e informar aos demais membros da 
equipe, sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em 
situações de risco; Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na 
promoção da saúde e na prevenção de doenças; Promover a educação e a mobilização 
comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio 
ambiente, entre outras; Traduzir para a Equipe de Saúde da Família a dinâmica social 
da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites; Identificar parceiros e 
recursos existentes na comunidade que possam ser potencializados pela equipe. 
 
Auxiliar de serviços gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
 
Auxiliar em saúde bucal: Compete ao auxiliar em saúde bucal, sempre sob a 
supervisão do cirurgião-dentista ou do técnico em saúde bucal: Organizar e executar 
atividades de higiene bucal; Processar filme radiográfico; Preparar o paciente para o 
atendimento; Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive 
em ambientes hospitalares; Manipular materiais de uso odontológico; Selecionar 
moldeiras; Preparar modelos em gesso; Registrar dados e participar da análise das 
informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; Executar limpeza, 
assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do 
ambiente de trabalho; Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; 
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Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte 
de produtos e resíduos odontológicos; Desenvolver ações de promoção da saúde e 
prevenção de riscos ambientais e sanitários; Realizar em equipe levantamento de 
necessidades em saúde bucal; Adotar medidas de biossegurança visando ao controle 
de infecção. Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao 
exercício das demais atividades; executar outras tarefas afins. 
 
Enfermeiro da saúde da família: Realizar cuidados diretos de enfermagem nas 
urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da 
assistência prestada; Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames 
complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos 
estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as disposições legais da 
profissão; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida e 
da doença:  Saúde da Mulher, Acompanhamento do Pré-natal e Planejamento Familiar, 
Saúde da Criança, Hipertensos, Diabéticos, Tuberculose, Hanseníase,  Saúde Bucal,   
Saúde do Idoso: Saúde Mental; Atividades assistenciais rotineiras: Curativos; Exame de 
Glicemia Capilar; Aferição de pressão arterial; Mensuração (peso e medida); 
Administração de medicamentos; Instrumentação em pequenas cirurgias; Nebulização. 
Planejamento de ações como: cronograma anual do hiperdia, atendimento médico, 
odontológico, enfermagem, visitas domiciliares, pequenas cirurgias, reunião de equipe; 
Elaboração das rotinas das auxiliares de serviços gerais; Relatório semanal do 
atendimento médico e odontológico; Pedidos semanais para material de consumo: 
farmácia, almoxarifado e impressos; Responsabilidade pelos pedidos de manutenção e 
reparo dos equipamentos; Direcionamento dos encaminhamentos médicos 
especializados e exames de média e alta complexidade; Fechamento do relatório SIA e 
SIAB de toda a equipe (agente comunitária de saúde, técnico em enfermagem, 
enfermeiro, médico, odontólogo); No nível de sua competência, executar ações de 
vigilância epidemiológica e sanitária: Relatório semanal para vigilância epidemiológica, 
planilha de diarréia e agravos; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na 
Unidade de Saúde da Família e, quando necessário, no domicílio; Aliar a atuação clínica 
à prática da saúde coletiva; Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias 
específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; Supervisionar e 
coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de auxiliares 
de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções. Exercer as atividades de 
Chefia da Unidade de Saúde da Família; Identificar as necessidades e realizar as ações 
de Oxigenioterapia, capacitando as Equipe de Saúde da Família no acompanhamento 
desta ação de atenção à Saúde; Supervisão e Organização: Planejar, gerenciar, 
coordenar, executar e avaliar a Unidade de Saúde da Família; Possuir CNH – B e dirigir 
o veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, mediante autorização 
prévia. 
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Médico da saúde da família: Realizar assistência integral (promoção e proteção da 
saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da 
saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: 
infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; Realizar consultas clínicas e 
procedimentos na Unidade de Saúde da Família e, quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); Realizar 
atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, 
ginecoobstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e 
procedimentos para fins de diagnósticos; Encaminhar, quando necessário, usuários a 
serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra-
referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano 
terapêutico do usuário, proposto pela referência; Indicar a necessidade de internação 
hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do 
usuário; Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, 
Técnicos de Enfermagem, ACD e THD; Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da Unidade de Saúde da Família. Possuir 
CNH – B e dirigir o veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, 
mediante autorização prévia. 
 
Odontólogo da saúde da família: Realizar os procedimentos clínicos da atenção 
básica bucal; efetuar atendimento de urgência e pequena cirurgias ambulatoriais; 
realizar restaurações; efetuar raspagens periodontais; aplicar flúor; participar de 
campanhas de higiene bucal; conduzir veículos necessário para a realização das 
atividades do cargo. 
 
Técnico de enfermagem da saúde da família: Participar das atividades de assistência 
básica realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na 
Unidade de Saúde da Família e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); Realizar busca ativa de casos 
como tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho epidemiológico; Realizar 
ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, 
conforme planejamento da equipe; Zelar pela limpeza e ordem do material, de 
equipamentos e de dependências da Unidade de Saúde da Família, garantindo o 
controle de infecção; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da Unidade de Saúde da Família. Possuir CNH – B e dirigir o 
veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, mediante autorização 
prévia; auxilia a recepcionista. 
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 UNIDADE PADRE SANTOS – COLONINHA:  
 
Agente comunitário de saúde da família: Realizar mapeamento de sua área; 
Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; Identificar indivíduos 
e famílias expostos a situações de risco; Orientar as famílias para utilização adequada 
dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e 
atendimento odontológico, quando necessário; Realizar ações e atividades, no nível de 
suas competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básica; Realizar, por meio da 
visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua 
responsabilidade de acordo com as necessidades definidas pela equipe no mínimo duas 
visitas mensais; Estar sempre bem informado e informar aos demais membros da 
equipe, sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em 
situações de risco; Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na 
promoção da saúde e na prevenção de doenças; Promover a educação e a mobilização 
comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio 
ambiente, entre outras; Traduzir para a Equipe de Saúde da Família a dinâmica social 
da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites; Identificar parceiros e 
recursos existentes na comunidade que possam ser potencializados pela equipe. 
 
Agente de apoio e zeladoria da saúde da família: Executar Serviços de limpeza geral 
de áreas internas (piso, vidros, paredes), e externas (jardins, garagens e calçadas) ou 
ambientais da unidade de Saúde; Preparar e servir alimentação, lanche, água e preparo 
de refeições e lanches, em horários prefixados, recolhendo os utensílios utilizados e 
promovendo a limpeza cozinha; Executar tarefas burocráticas de pequena 
complexidade; processar cópias de documentos; Atender telefone e transmitir ligações; 
Receber, orientar e encaminhar o público, informando sobre localização de pessoas ou 
dependências do órgão; Receber e transmitir mensagens; encarregar-se da abertura e 
fechamento das dependências do órgão; Manter organizados, limpos e conservados os 
materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua 
responsabilidade; executar outras tarefas afins, de acordo com as necessidades do 
órgão. 
 
Auxiliar de serviços gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
 
Auxiliar de saúde bucal: Compete ao auxiliar em saúde bucal, sempre sob a 
supervisão do cirurgião-dentista ou do técnico em saúde bucal: Organizar e executar 
atividades de higiene bucal; Processar filme radiográfico; Preparar o paciente para o 
atendimento; Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive 
em ambientes hospitalares; Manipular materiais de uso odontológico; Selecionar 
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moldeiras; Preparar modelos em gesso; Registrar dados e participar da análise das 
informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; Executar limpeza, 
assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do 
ambiente de trabalho; Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; 
Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte 
de produtos e resíduos odontológicos; Desenvolver ações de promoção da saúde e 
prevenção de riscos ambientais e sanitários; Realizar em equipe levantamento de 
necessidades em saúde bucal; Adotar medidas de biossegurança visando ao controle 
de infecção. Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao 
exercício das demais atividades; executar outras tarefas afins. 
 
Enfermeiro da saúde da família: Realizar cuidados diretos de enfermagem nas 
urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da 
assistência prestada; Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames 
complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos 
estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as disposições legais da 
profissão; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida e 
da doença:  Saúde da Mulher, Acompanhamento do Pré-natal e Planejamento Familiar, 
Saúde da Criança, Hipertensos, Diabéticos, Tuberculose, Hanseníase,  Saúde Bucal,   
Saúde do Idoso: Saúde Mental; Atividades assistenciais rotineiras: Curativos; Exame de 
Glicemia Capilar; Aferição de pressão arterial; Mensuração (peso e medida); 
Administração de medicamentos; Instrumentação em pequenas cirurgias; Nebulização. 
Planejamento de ações como: cronograma anual do hiperdia, atendimento médico, 
odontológico, enfermagem, visitas domiciliares, pequenas cirurgias, reunião de equipe; 
Elaboração das rotinas das auxiliares de serviços gerais; Relatório semanal do 
atendimento médico e odontológico; Pedidos semanais para material de consumo: 
farmácia, almoxarifado e impressos; Responsabilidade pelos pedidos de manutenção e 
reparo dos equipamentos; Direcionamento dos encaminhamentos médicos 
especializados e exames de média e alta complexidade; Fechamento do relatório SIA e 
SIAB de toda a equipe (agente comunitária de saúde, técnico em enfermagem, 
enfermeiro, médico, odontólogo); No nível de sua competência, executar ações de 
vigilância epidemiológica e sanitária: Relatório semanal para vigilância epidemiológica, 
planilha de diarréia e agravos; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na 
Unidade de Saúde da Família e, quando necessário, no domicílio; Aliar a atuação clínica 
à prática da saúde coletiva; Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias 
específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; Supervisionar e 
coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de auxiliares 
de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções. Exercer as atividades de 
Chefia da Unidade de Saúde da Família; Identificar as necessidades e realizar as ações 
de Oxigenioterapia, capacitando as Equipe de Saúde da Família no acompanhamento 
desta ação de atenção à Saúde; Supervisão e Organização: Planejar, gerenciar, 
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coordenar, executar e avaliar a Unidade de Saúde da Família; Possuir CNH – B e dirigir 
o veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, mediante autorização 
prévia. 
 
Médico da saúde da família: Realizar assistência integral (promoção e proteção da 
saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da 
saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: 
infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; Realizar consultas clínicas e 
procedimentos na Unidade de Saúde da Família e, quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); Realizar 
atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, 
ginecoobstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e 
procedimentos para fins de diagnósticos; Encaminhar, quando necessário, usuários a 
serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra-
referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano 
terapêutico do usuário, proposto pela referência; Indicar a necessidade de internação 
hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do 
usuário; Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, 
Técnicos de Enfermagem, ACD e THD; Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da Unidade de Saúde da Família. Possuir 
CNH – B e dirigir o veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, 
mediante autorização prévia. 
 
Odontólogo da saúde da família: Realizar os procedimentos clínicos da atenção 
básica bucal; efetuar atendimento de urgência e pequena cirurgias ambulatoriais; 
realizar restaurações; efetuar raspagens periodontais; aplicar flúor; participar de 
campanhas de higiene bucal; conduzir veículos necessário para a realização das 
atividades do cargo. 
 
Técnico de enfermagem da saúde da família: Participar das atividades de assistência 
básica realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na 
Unidade de Saúde da Família e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); Realizar busca ativa de casos 
como tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho epidemiológico; Realizar 
ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, 
conforme planejamento da equipe; Zelar pela limpeza e ordem do material, de 
equipamentos e de dependências da Unidade de Saúde da Família, garantindo o 
controle de infecção; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da Unidade de Saúde da Família. Possuir CNH – B e dirigir o 
veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, mediante autorização 
prévia; auxilia a recepcionista. 
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         > UNIDADE SANTA LUZIA – RIO BELO:  
 
 Agente comunitário de saúde da família: Realizar mapeamento de sua área; 
Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; Identificar indivíduos 
e famílias expostos a situações de risco; Orientar as famílias para utilização adequada 
dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e 
atendimento odontológico, quando necessário; Realizar ações e atividades, no nível de 
suas competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básica; Realizar, por meio da 
visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua 
responsabilidade de acordo com as necessidades definidas pela equipe no mínimo duas 
visitas mensais; Estar sempre bem informado e informar aos demais membros da 
equipe, sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em 
situações de risco; Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na 
promoção da saúde e na prevenção de doenças; Promover a educação e a mobilização 
comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio 
ambiente, entre outras; Traduzir para a Equipe de Saúde da Família a dinâmica social 
da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites; Identificar parceiros e 
recursos existentes na comunidade que possam ser potencializados pela equipe. 
 
Agente de apoio e zeladoria da saúde da família: Executar Serviços de limpeza geral 
de áreas internas (piso, vidros, paredes), e externas (jardins, garagens e calçadas) ou 
ambientais da unidade de Saúde; Preparar e servir alimentação, lanche, água e preparo 
de refeições e lanches, em horários prefixados, recolhendo os utensílios utilizados e 
promovendo a limpeza cozinha; Executar tarefas burocráticas de pequena 
complexidade; processar cópias de documentos; Atender telefone e transmitir ligações; 
Receber, orientar e encaminhar o público, informando sobre localização de pessoas ou 
dependências do órgão; Receber e transmitir mensagens; encarregar-se da abertura e 
fechamento das dependências do órgão; Manter organizados, limpos e conservados os 
materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua 
responsabilidade; executar outras tarefas afins, de acordo com as necessidades do 
órgão. 
 
Auxiliar de saúde bucal: Compete ao auxiliar em saúde bucal, sempre sob a 
supervisão do cirurgião-dentista ou do técnico em saúde bucal: Organizar e executar 
atividades de higiene bucal; Processar filme radiográfico; Preparar o paciente para o 
atendimento; Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive 
em ambientes hospitalares; Manipular materiais de uso odontológico; Selecionar 
moldeiras; Preparar modelos em gesso; Registrar dados e participar da análise das 
informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; Executar limpeza, 
assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do 
ambiente de trabalho; Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; 
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Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte 
de produtos e resíduos odontológicos; Desenvolver ações de promoção da saúde e 
prevenção de riscos ambientais e sanitários; Realizar em equipe levantamento de 
necessidades em saúde bucal; Adotar medidas de biossegurança visando ao controle 
de infecção. Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao 
exercício das demais atividades; executar outras tarefas afins. 
 
Enfermeiro da saúde da família: Realizar cuidados diretos de enfermagem nas 
urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da 
assistência prestada; Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames 
complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos 
estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as disposições legais da 
profissão; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida e 
da doença:  Saúde da Mulher, Acompanhamento do Pré-natal e Planejamento Familiar, 
Saúde da Criança, Hipertensos, Diabéticos, Tuberculose, Hanseníase,  Saúde Bucal,   
Saúde do Idoso: Saúde Mental; Atividades assistenciais rotineiras: Curativos; Exame de 
Glicemia Capilar; Aferição de pressão arterial; Mensuração (peso e medida); 
Administração de medicamentos; Instrumentação em pequenas cirurgias; Nebulização. 
Planejamento de ações como: cronograma anual do hiperdia, atendimento médico, 
odontológico, enfermagem, visitas domiciliares, pequenas cirurgias, reunião de equipe; 
Elaboração das rotinas das auxiliares de serviços gerais; Relatório semanal do 
atendimento médico e odontológico; Pedidos semanais para material de consumo: 
farmácia, almoxarifado e impressos; Responsabilidade pelos pedidos de manutenção e 
reparo dos equipamentos; Direcionamento dos encaminhamentos médicos 
especializados e exames de média e alta complexidade; Fechamento do relatório SIA e 
SIAB de toda a equipe (agente comunitária de saúde, técnico em enfermagem, 
enfermeiro, médico, odontólogo); No nível de sua competência, executar ações de 
vigilância epidemiológica e sanitária: Relatório semanal para vigilância epidemiológica, 
planilha de diarréia e agravos; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na 
Unidade de Saúde da Família e, quando necessário, no domicílio; Aliar a atuação clínica 
à prática da saúde coletiva; Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias 
específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; Supervisionar e 
coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de auxiliares 
de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções. Exercer as atividades de 
Chefia da Unidade de Saúde da Família; Identificar as necessidades e realizar as ações 
de Oxigenioterapia, capacitando as Equipe de Saúde da Família no acompanhamento 
desta ação de atenção à Saúde; Supervisão e Organização: Planejar, gerenciar, 
coordenar, executar e avaliar a Unidade de Saúde da Família; Possuir CNH – B e dirigir 
o veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, mediante autorização 
prévia. 
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Médico da saúde da família: Realizar assistência integral (promoção e proteção da 
saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da 
saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: 
infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; Realizar consultas clínicas e 
procedimentos na Unidade de Saúde da Família e, quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); Realizar 
atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, 
ginecoobstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e 
procedimentos para fins de diagnósticos; Encaminhar, quando necessário, usuários a 
serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra-
referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano 
terapêutico do usuário, proposto pela referência; Indicar a necessidade de internação 
hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do 
usuário; Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, 
Técnicos de Enfermagem, ACD e THD; Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da Unidade de Saúde da Família. Possuir 
CNH – B e dirigir o veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, 
mediante autorização prévia. 
 
Odontólogo da saúde da família: Realizar os procedimentos clínicos da atenção 
básica bucal; efetuar atendimento de urgência e pequena cirurgias ambulatoriais; 
realizar restaurações; efetuar raspagens periodontais; aplicar flúor; participar de 
campanhas de higiene bucal; conduzir veículos necessário para a realização das 
atividades do cargo. 
 
Técnico de enfermagem da saúde da família: Participar das atividades de assistência 
básica realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na 
Unidade de Saúde da Família e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); Realizar busca ativa de casos 
como tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho epidemiológico; Realizar 
ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, 
conforme planejamento da equipe; Zelar pela limpeza e ordem do material, de 
equipamentos e de dependências da Unidade de Saúde da Família, garantindo o 
controle de infecção; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da Unidade de Saúde da Família. Possuir CNH – B e dirigir o 
veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, mediante autorização 
prévia; auxilia a recepcionista. 
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 UNIDADE SANTO ANTÔNIO - ALTO PARANÁ: 
 
Agente comunitário de saúde da família: Realizar mapeamento de sua área; 
Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; Identificar indivíduos 
e famílias expostos a situações de risco; Orientar as famílias para utilização adequada 
dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e 
atendimento odontológico, quando necessário; Realizar ações e atividades, no nível de 
suas competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básica; Realizar, por meio da 
visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua 
responsabilidade de acordo com as necessidades definidas pela equipe no mínimo duas 
visitas mensais; Estar sempre bem informado e informar aos demais membros da 
equipe, sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em 
situações de risco; Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na 
promoção da saúde e na prevenção de doenças; Promover a educação e a mobilização 
comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio 
ambiente, entre outras; Traduzir para a Equipe de Saúde da Família a dinâmica social 
da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites; Identificar parceiros e 
recursos existentes na comunidade que possam ser potencializados pela equipe. 
 
Agente de apoio e zeladoria da saúde da família: Executar Serviços de limpeza geral 
de áreas internas (piso, vidros, paredes), e externas (jardins, garagens e calçadas) ou 
ambientais da unidade de Saúde; Preparar e servir alimentação, lanche, água e preparo 
de refeições e lanches, em horários prefixados, recolhendo os utensílios utilizados e 
promovendo a limpeza cozinha; Executar tarefas burocráticas de pequena 
complexidade; processar cópias de documentos; Atender telefone e transmitir ligações; 
Receber, orientar e encaminhar o público, informando sobre localização de pessoas ou 
dependências do órgão; Receber e transmitir mensagens; encarregar-se da abertura e 
fechamento das dependências do órgão; Manter organizados, limpos e conservados os 
materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua 
responsabilidade; executar outras tarefas afins, de acordo com as necessidades do 
órgão. 
 
Auxiliar de saúde bucal: Compete ao auxiliar em saúde bucal, sempre sob a 
supervisão do cirurgião-dentista ou do técnico em saúde bucal: Organizar e executar 
atividades de higiene bucal; Processar filme radiográfico; Preparar o paciente para o 
atendimento; Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive 
em ambientes hospitalares; Manipular materiais de uso odontológico; Selecionar 
moldeiras; Preparar modelos em gesso; Registrar dados e participar da análise das 
informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; Executar limpeza, 
assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do 
ambiente de trabalho; Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; 
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Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte 
de produtos e resíduos odontológicos; Desenvolver ações de promoção da saúde e 
prevenção de riscos ambientais e sanitários; Realizar em equipe levantamento de 
necessidades em saúde bucal; Adotar medidas de biossegurança visando ao controle 
de infecção. Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao 
exercício das demais atividades; executar outras tarefas afins. 
 
Enfermeiro da saúde da família: Realizar cuidados diretos de enfermagem nas 
urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da 
assistência prestada; Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames 
complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos 
estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as disposições legais da 
profissão; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida e 
da doença:  Saúde da Mulher, Acompanhamento do Pré-natal e Planejamento Familiar, 
Saúde da Criança, Hipertensos, Diabéticos, Tuberculose, Hanseníase,  Saúde Bucal,   
Saúde do Idoso: Saúde Mental; Atividades assistenciais rotineiras: Curativos; Exame de 
Glicemia Capilar; Aferição de pressão arterial; Mensuração (peso e medida); 
Administração de medicamentos; Instrumentação em pequenas cirurgias; Nebulização. 
Planejamento de ações como: cronograma anual do hiperdia, atendimento médico, 
odontológico, enfermagem, visitas domiciliares, pequenas cirurgias, reunião de equipe; 
Elaboração das rotinas das auxiliares de serviços gerais; Relatório semanal do 
atendimento médico e odontológico; Pedidos semanais para material de consumo: 
farmácia, almoxarifado e impressos; Responsabilidade pelos pedidos de manutenção e 
reparo dos equipamentos; Direcionamento dos encaminhamentos médicos 
especializados e exames de média e alta complexidade; Fechamento do relatório SIA e 
SIAB de toda a equipe (agente comunitária de saúde, técnico em enfermagem, 
enfermeiro, médico, odontólogo); No nível de sua competência, executar ações de 
vigilância epidemiológica e sanitária: Relatório semanal para vigilância epidemiológica, 
planilha de diarréia e agravos; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na 
Unidade de Saúde da Família e, quando necessário, no domicílio; Aliar a atuação clínica 
à prática da saúde coletiva; Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias 
específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; Supervisionar e 
coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de auxiliares 
de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções. Exercer as atividades de 
Chefia da Unidade de Saúde da Família; Identificar as necessidades e realizar as ações 
de Oxigenioterapia, capacitando as Equipe de Saúde da Família no acompanhamento 
desta ação de atenção à Saúde; Supervisão e Organização: Planejar, gerenciar, 
coordenar, executar e avaliar a Unidade de Saúde da Família; Possuir CNH – B e dirigir 
o veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, mediante autorização 
prévia. 
 



 

 
LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho 

Município de Orleans - DEMAIS 

 

 
                              G. A TOP SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

                                Rua Almir dos Santos Pinheiro, Nº 38, salas 1 e 2 
                            Urussanga - SC 

 
 

 
  

 
165 

Médico da saúde da família: Realizar assistência integral (promoção e proteção da 
saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da 
saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: 
infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; Realizar consultas clínicas e 
procedimentos na Unidade de Saúde da Família e, quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); Realizar 
atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, 
ginecoobstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e 
procedimentos para fins de diagnósticos; Encaminhar, quando necessário, usuários a 
serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra-
referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano 
terapêutico do usuário, proposto pela referência; Indicar a necessidade de internação 
hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do 
usuário; Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, 
Técnicos de Enfermagem, ACD e THD; Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da Unidade de Saúde da Família. Possuir 
CNH – B e dirigir o veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, 
mediante autorização prévia. 
 
Odontólogo da saúde da família: Realizar os procedimentos clínicos da atenção 
básica bucal; efetuar atendimento de urgência e pequena cirurgias ambulatoriais; 
realizar restaurações; efetuar raspagens periodontais; aplicar flúor; participar de 
campanhas de higiene bucal; conduzir veículos necessário para a realização das 
atividades do cargo. 
 
Técnico de enfermagem da saúde da família: Participar das atividades de assistência 
básica realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na 
Unidade de Saúde da Família e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); Realizar busca ativa de casos 
como tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho epidemiológico; Realizar 
ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, 
conforme planejamento da equipe; Zelar pela limpeza e ordem do material, de 
equipamentos e de dependências da Unidade de Saúde da Família, garantindo o 
controle de infecção; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da Unidade de Saúde da Família. Possuir CNH – B e dirigir o 
veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, mediante autorização 
prévia; auxilia a recepcionista. 
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 UNIDADE SÃO DONATO - CENTRO: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Agente comunitário de saúde da família: Realizar mapeamento de sua área; 
Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; Identificar indivíduos 
e famílias expostos a situações de risco; Orientar as famílias para utilização adequada 
dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e 
atendimento odontológico, quando necessário; Realizar ações e atividades, no nível de 
suas competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básica; Realizar, por meio da 
visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua 
responsabilidade de acordo com as necessidades definidas pela equipe no mínimo duas 
visitas mensais; Estar sempre bem informado e informar aos demais membros da 
equipe, sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em 
situações de risco; Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na 
promoção da saúde e na prevenção de doenças; Promover a educação e a mobilização 
comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio 
ambiente, entre outras; Traduzir para a Equipe de Saúde da Família a dinâmica social 
da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites; Identificar parceiros e 
recursos existentes na comunidade que possam ser potencializados pela equipe. 
 
Auxiliar de serviços gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
 
Auxiliar de saúde bucal: Compete ao auxiliar em saúde bucal, sempre sob a 
supervisão do cirurgião-dentista ou do técnico em saúde bucal: Organizar e executar 
atividades de higiene bucal; Processar filme radiográfico; Preparar o paciente para o 
atendimento; Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive 
em ambientes hospitalares; Manipular materiais de uso odontológico; Selecionar 
moldeiras; Preparar modelos em gesso; Registrar dados e participar da análise das 
informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; Executar limpeza, 
assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do 
ambiente de trabalho; Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; 
Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte 
de produtos e resíduos odontológicos; Desenvolver ações de promoção da saúde e 
prevenção de riscos ambientais e sanitários; Realizar em equipe levantamento de 
necessidades em saúde bucal; Adotar medidas de biossegurança visando ao controle 
de infecção. Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao 
exercício das demais atividades; executar outras tarefas afins. 
 
Enfermeiro da saúde da família: Realizar cuidados diretos de enfermagem nas 
urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da 



 

 
LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho 

Município de Orleans - DEMAIS 

 

 
                              G. A TOP SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

                                Rua Almir dos Santos Pinheiro, Nº 38, salas 1 e 2 
                            Urussanga - SC 

 
 

 
  

 
167 

assistência prestada; Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames 
complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos 
estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as disposições legais da 
profissão; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida e 
da doença:  Saúde da Mulher, Acompanhamento do Pré-natal e Planejamento Familiar, 
Saúde da Criança, Hipertensos, Diabéticos, Tuberculose, Hanseníase,  Saúde Bucal,   
Saúde do Idoso: Saúde Mental; Atividades assistenciais rotineiras: Curativos; Exame de 
Glicemia Capilar; Aferição de pressão arterial; Mensuração (peso e medida); 
Administração de medicamentos; Instrumentação em pequenas cirurgias; Nebulização. 
Planejamento de ações como: cronograma anual do hiperdia, atendimento médico, 
odontológico, enfermagem, visitas domiciliares, pequenas cirurgias, reunião de equipe; 
Elaboração das rotinas das auxiliares de serviços gerais; Relatório semanal do 
atendimento médico e odontológico; Pedidos semanais para material de consumo: 
farmácia, almoxarifado e impressos; Responsabilidade pelos pedidos de manutenção e 
reparo dos equipamentos; Direcionamento dos encaminhamentos médicos 
especializados e exames de média e alta complexidade; Fechamento do relatório SIA e 
SIAB de toda a equipe (agente comunitária de saúde, técnico em enfermagem, 
enfermeiro, médico, odontólogo); No nível de sua competência, executar ações de 
vigilância epidemiológica e sanitária: Relatório semanal para vigilância epidemiológica, 
planilha de diarréia e agravos; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na 
Unidade de Saúde da Família e, quando necessário, no domicílio; Aliar a atuação clínica 
à prática da saúde coletiva; Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias 
específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; Supervisionar e 
coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de auxiliares 
de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções. Exercer as atividades de 
Chefia da Unidade de Saúde da Família; Identificar as necessidades e realizar as ações 
de Oxigenioterapia, capacitando as Equipe de Saúde da Família no acompanhamento 
desta ação de atenção à Saúde; Supervisão e Organização: Planejar, gerenciar, 
coordenar, executar e avaliar a Unidade de Saúde da Família; Possuir CNH – B e dirigir 
o veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, mediante autorização 
prévia. 
 
Médico da saúde da família: Realizar assistência integral (promoção e proteção da 
saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da 
saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: 
infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; Realizar consultas clínicas e 
procedimentos na Unidade de Saúde da Família e, quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); Realizar 
atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, 
ginecoobstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e 
procedimentos para fins de diagnósticos; Encaminhar, quando necessário, usuários a 
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serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra - 
referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano 
terapêutico do usuário, proposto pela referência; Indicar a necessidade de internação 
hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do 
usuário; Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, 
Técnicos de Enfermagem, ACD e THD; Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da Unidade de Saúde da Família. Possuir 
CNH – B e dirigir o veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, 
mediante autorização prévia. 
 
Odontólogo da saúde da família: Realizar os procedimentos clínicos da atenção 
básica bucal; efetuar atendimento de urgência e pequena cirurgias ambulatoriais; 
realizar restaurações; efetuar raspagens periodontais; aplicar flúor; participar de 
campanhas de higiene bucal; conduzir veículos necessário para a realização das 
atividades do cargo. 
 
Técnico de enfermagem da saúde da família: Participar das atividades de assistência 
básica realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na 
Unidade de Saúde da Família e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); Realizar busca ativa de casos 
como tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho epidemiológico; Realizar 
ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, 
conforme planejamento da equipe; Zelar pela limpeza e ordem do material, de 
equipamentos e de dependências da Unidade de Saúde da Família, garantindo o 
controle de infecção; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da Unidade de Saúde da Família. Possuir CNH – B e dirigir o 
veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, mediante autorização 
prévia; auxilia a recepcionista. 
 

 UNIDADE SÃO FRANCISCO – NOVA ORLEANS:  
 
Agente comunitário de saúde da família: Realizar mapeamento de sua área; 
Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; Identificar indivíduos 
e famílias expostos a situações de risco; Orientar as famílias para utilização adequada 
dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e 
atendimento odontológico, quando necessário; Realizar ações e atividades, no nível de 
suas competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básica; Realizar, por meio da 
visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua 
responsabilidade de acordo com as necessidades definidas pela equipe no mínimo duas 
visitas mensais; Estar sempre bem informado e informar aos demais membros da 
equipe, sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em 
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situações de risco; Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na 
promoção da saúde e na prevenção de doenças; Promover a educação e a mobilização 
comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio 
ambiente, entre outras; Traduzir para a Equipe de Saúde da Família a dinâmica social 
da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites; Identificar parceiros e 
recursos existentes na comunidade que possam ser potencializados pela equipe. 
 
Auxiliar de serviços gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
 
Auxiliar de saúde bucal: Compete ao auxiliar em saúde bucal, sempre sob a 
supervisão do cirurgião-dentista ou do técnico em saúde bucal: Organizar e executar 
atividades de higiene bucal; Processar filme radiográfico; Preparar o paciente para o 
atendimento; Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive 
em ambientes hospitalares; Manipular materiais de uso odontológico; Selecionar 
moldeiras; Preparar modelos em gesso; Registrar dados e participar da análise das 
informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; Executar limpeza, 
assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do 
ambiente de trabalho; Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; 
Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte 
de produtos e resíduos odontológicos; Desenvolver ações de promoção da saúde e 
prevenção de riscos ambientais e sanitários; Realizar em equipe levantamento de 
necessidades em saúde bucal; Adotar medidas de biossegurança visando ao controle 
de infecção. Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao 
exercício das demais atividades; executar outras tarefas afins. 
 
Enfermeiro da saúde da família: Realizar cuidados diretos de enfermagem nas 
urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da 
assistência prestada; Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames 
complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos 
estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as disposições legais da 
profissão; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida e 
da doença:  Saúde da Mulher, Acompanhamento do Pré-natal e Planejamento Familiar, 
Saúde da Criança, Hipertensos, Diabéticos, Tuberculose, Hanseníase,  Saúde Bucal,   
Saúde do Idoso: Saúde Mental; Atividades assistenciais rotineiras: Curativos; Exame de 
Glicemia Capilar; Aferição de pressão arterial; Mensuração (peso e medida); 
Administração de medicamentos; Instrumentação em pequenas cirurgias; Nebulização. 
Planejamento de ações como: cronograma anual do hiperdia, atendimento médico, 
odontológico, enfermagem, visitas domiciliares, pequenas cirurgias, reunião de equipe; 
Elaboração das rotinas das auxiliares de serviços gerais; Relatório semanal do 
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atendimento médico e odontológico; Pedidos semanais para material de consumo: 
farmácia, almoxarifado e impressos; Responsabilidade pelos pedidos de manutenção e 
reparo dos equipamentos; Direcionamento dos encaminhamentos médicos 
especializados e exames de média e alta complexidade; Fechamento do relatório SIA e 
SIAB de toda a equipe (agente comunitária de saúde, técnico em enfermagem, 
enfermeiro, médico, odontólogo); No nível de sua competência, executar ações de 
vigilância epidemiológica e sanitária: Relatório semanal para vigilância epidemiológica, 
planilha de diarréia e agravos; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na 
Unidade de Saúde da Família e, quando necessário, no domicílio; Aliar a atuação clínica 
à prática da saúde coletiva; Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias 
específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; Supervisionar e 
coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de auxiliares 
de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções. Exercer as atividades de 
Chefia da Unidade de Saúde da Família; Identificar as necessidades e realizar as ações 
de Oxigenioterapia, capacitando as Equipe de Saúde da Família no acompanhamento 
desta ação de atenção à Saúde; Supervisão e Organização: Planejar, gerenciar, 
coordenar, executar e avaliar a Unidade de Saúde da Família; Possuir CNH – B e dirigir 
o veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, mediante autorização 
prévia. 
 
Médico da saúde da família: Realizar assistência integral (promoção e proteção da 
saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da 
saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: 
infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; Realizar consultas clínicas e 
procedimentos na Unidade de Saúde da Família e, quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); Realizar 
atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, 
ginecoobstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e 
procedimentos para fins de diagnósticos; Encaminhar, quando necessário, usuários a 
serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra - 
referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano 
terapêutico do usuário, proposto pela referência; Indicar a necessidade de internação 
hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do 
usuário; Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, 
Técnicos de Enfermagem, ACD e THD; Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da Unidade de Saúde da Família. Possuir 
CNH – B e dirigir o veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, 
mediante autorização prévia. 
 
Odontólogo da saúde da família: Realizar os procedimentos clínicos da atenção 
básica bucal; efetuar atendimento de urgência e pequena cirurgias ambulatoriais; 
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realizar restaurações; efetuar raspagens periodontais; aplicar flúor; participar de 
campanhas de higiene bucal; conduzir veículos necessário para a realização das 
atividades do cargo. 
 
Técnico de enfermagem da saúde da família: Participar das atividades de assistência 
básica realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na 
Unidade de Saúde da Família e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); Realizar busca ativa de casos 
como tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho epidemiológico; Realizar 
ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, 
conforme planejamento da equipe; Zelar pela limpeza e ordem do material, de 
equipamentos e de dependências da Unidade de Saúde da Família, garantindo o 
controle de infecção; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da Unidade de Saúde da Família. Possuir CNH – B e dirigir o 
veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, mediante autorização 
prévia; auxilia a recepcionista. 
 
Recepcionista da saúde da família: Recepcionar as pessoas que procuram o serviço; 
Agendar os usuários para os respectivos profissionais e procedimentos, conforme o 
estabelecido pela equipe; Encaminhar documentos ou objetos a pedido da coordenação 
ou dos profissionais da equipe; Orientar o usuário quando encaminhado para 
especialistas e exames; Participar das reuniões da equipe; Atendimento telefônico, 
anotações de possíveis recados; Fazer abertura de prontuário e efetuar o devido 
registro; Organização dos prontuários das famílias facilitando o acesso aos mesmos. 
 

 UNIDADE SÃO JOSÉ – SAMUEL SANDRINI:  
 
Agente comunitário de saúde da família: Realizar mapeamento de sua área; 
Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; Identificar indivíduos 
e famílias expostos a situações de risco; Orientar as famílias para utilização adequada 
dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e 
atendimento odontológico, quando necessário; Realizar ações e atividades, no nível de 
suas competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básica; Realizar, por meio da 
visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua 
responsabilidade de acordo com as necessidades definidas pela equipe no mínimo duas 
visitas mensais; Estar sempre bem informado e informar aos demais membros da 
equipe, sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em 
situações de risco; Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na 
promoção da saúde e na prevenção de doenças; Promover a educação e a mobilização 
comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio 
ambiente, entre outras; Traduzir para a Equipe de Saúde da Família a dinâmica social 
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da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites; Identificar parceiros e 
recursos existentes na comunidade que possam ser potencializados pela equipe. 
 
Agente de apoio e zeladoria da saúde da família: Executar Serviços de limpeza geral 
de áreas internas (piso, vidros, paredes), e externas (jardins, garagens e calçadas) ou 
ambientais da unidade de Saúde; Preparar e servir alimentação, lanche, água e preparo 
de refeições e lanches, em horários prefixados, recolhendo os utensílios utilizados e 
promovendo a limpeza cozinha; Executar tarefas burocráticas de pequena 
complexidade; processar cópias de documentos; Atender telefone e transmitir ligações; 
Receber, orientar e encaminhar o público, informando sobre localização de pessoas ou 
dependências do órgão; Receber e transmitir mensagens; encarregar-se da abertura e 
fechamento das dependências do órgão; Manter organizados, limpos e conservados os 
materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua 
responsabilidade; executar outras tarefas afins, de acordo com as necessidades do 
órgão. 
 
Auxiliar de saúde bucal: Compete ao auxiliar em saúde bucal, sempre sob a 
supervisão do cirurgião-dentista ou do técnico em saúde bucal: Organizar e executar 
atividades de higiene bucal; Processar filme radiográfico; Preparar o paciente para o 
atendimento; Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive 
em ambientes hospitalares; Manipular materiais de uso odontológico; Selecionar 
moldeiras; Preparar modelos em gesso; Registrar dados e participar da análise das 
informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; Executar limpeza, 
assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do 
ambiente de trabalho; Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; 
Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte 
de produtos e resíduos odontológicos; Desenvolver ações de promoção da saúde e 
prevenção de riscos ambientais e sanitários; Realizar em equipe levantamento de 
necessidades em saúde bucal; Adotar medidas de biossegurança visando ao controle 
de infecção. Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao 
exercício das demais atividades; executar outras tarefas afins. 
 
Chefe de Divisão: Auxiliar o Gerente de Departamento nas atividades; Cooperar com o 
Departamento de Recursos Humanos na elaboração e execução dos Programas Gerais 
de treinamento dos servidores do Poder Executivo Municipal; Proferir despachos 
interlocutórios em processos e papéis, cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos 
decisórios em processos de sua competência; Atender as pessoas ou determinar o 
atendimento durante o expediente, dos que os procurarem para tratar de assuntos 
relacionados às suas atividades profissionais. Participar de reuniões das Chefias, 
quando convocado; Manter a disciplina do pessoal; Preencher os boletins que permitam 
a apuração de mérito dos servidores sob suas ordens, para efeito de promoção, quando 
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for o caso; Fazer cumprir rigorosamente o horário de trabalho do pessoal a seu cargo, 
bem como, as disposições regulamentares e as instruções para a execução dos 
serviços; Visar os pedidos de compras e as requisições de material de expediente, 
quando for o caso. 
 
Enfermeiro da saúde da família: Realizar cuidados diretos de enfermagem nas 
urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da 
assistência prestada; Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames 
complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos 
estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as disposições legais da 
profissão; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida e 
da doença:  Saúde da Mulher, Acompanhamento do Pré-natal e Planejamento Familiar, 
Saúde da Criança, Hipertensos, Diabéticos, Tuberculose, Hanseníase,  Saúde Bucal,   
Saúde do Idoso: Saúde Mental; Atividades assistenciais rotineiras: Curativos; Exame de 
Glicemia Capilar; Aferição de pressão arterial; Mensuração (peso e medida); 
Administração de medicamentos; Instrumentação em pequenas cirurgias; Nebulização. 
Planejamento de ações como: cronograma anual do hiperdia, atendimento médico, 
odontológico, enfermagem, visitas domiciliares, pequenas cirurgias, reunião de equipe; 
Elaboração das rotinas das auxiliares de serviços gerais; Relatório semanal do 
atendimento médico e odontológico; Pedidos semanais para material de consumo: 
farmácia, almoxarifado e impressos; Responsabilidade pelos pedidos de manutenção e 
reparo dos equipamentos; Direcionamento dos encaminhamentos médicos 
especializados e exames de média e alta complexidade; Fechamento do relatório SIA e 
SIAB de toda a equipe (agente comunitária de saúde, técnico em enfermagem, 
enfermeiro, médico, odontólogo); No nível de sua competência, executar ações de 
vigilância epidemiológica e sanitária: Relatório semanal para vigilância epidemiológica, 
planilha de diarréia e agravos; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na 
Unidade de Saúde da Família e, quando necessário, no domicílio; Aliar a atuação clínica 
à prática da saúde coletiva; Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias 
específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; Supervisionar e 
coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de auxiliares 
de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções. Exercer as atividades de 
Chefia da Unidade de Saúde da Família; Identificar as necessidades e realizar as ações 
de Oxigenioterapia, capacitando as Equipe de Saúde da Família no acompanhamento 
desta ação de atenção à Saúde; Supervisão e Organização: Planejar, gerenciar, 
coordenar, executar e avaliar a Unidade de Saúde da Família; Possuir CNH – B e dirigir 
o veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, mediante autorização 
prévia. 
 
Médico da saúde da família: Realizar assistência integral (promoção e proteção da 
saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da 
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saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: 
infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; Realizar consultas clínicas e 
procedimentos na Unidade de Saúde da Família e, quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); Realizar 
atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, 
ginecoobstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e 
procedimentos para fins de diagnósticos; Encaminhar, quando necessário, usuários a 
serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra - 
referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano 
terapêutico do usuário, proposto pela referência; Indicar a necessidade de internação 
hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do 
usuário; Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, 
Técnicos de Enfermagem, ACD e THD; Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da Unidade de Saúde da Família. Possuir 
CNH – B e dirigir o veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, 
mediante autorização prévia. 
 
Odontólogo da saúde da família: Realizar os procedimentos clínicos da atenção 
básica bucal; efetuar atendimento de urgência e pequena cirurgias ambulatoriais; 
realizar restaurações; efetuar raspagens periodontais; aplicar flúor; participar de 
campanhas de higiene bucal; conduzir veículos necessário para a realização das 
atividades do cargo. 
 
Técnico de enfermagem da saúde da família: Participar das atividades de assistência 
básica realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na 
Unidade de Saúde da Família e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); Realizar busca ativa de casos 
como tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho epidemiológico; Realizar 
ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, 
conforme planejamento da equipe; Zelar pela limpeza e ordem do material, de 
equipamentos e de dependências da Unidade de Saúde da Família, garantindo o 
controle de infecção; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da Unidade de Saúde da Família. Possuir CNH – B e dirigir o 
veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, mediante autorização 
prévia; auxilia a recepcionista. 
 

 UNIDADE SÃO LUCAS: 
 
Agente de apoio e zeladoria da saúde da família: Executar Serviços de limpeza geral 
de áreas internas (piso, vidros, paredes), e externas (jardins, garagens e calçadas) ou 
ambientais da unidade de Saúde; Preparar e servir alimentação, lanche, água e preparo 
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de refeições e lanches, em horários prefixados, recolhendo os utensílios utilizados e 
promovendo a limpeza cozinha; Executar tarefas burocráticas de pequena 
complexidade; processar cópias de documentos; Atender telefone e transmitir ligações; 
Receber, orientar e encaminhar o público, informando sobre localização de pessoas ou 
dependências do órgão; Receber e transmitir mensagens; encarregar-se da abertura e 
fechamento das dependências do órgão; Manter organizados, limpos e conservados os 
materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua 
responsabilidade; executar outras tarefas afins, de acordo com as necessidades do 
órgão. 
 
Auxiliar administrativo: Digitar textos; controlar prazos judiciais; digitar ofícios; 
assessorar os secretários no desempenho de suas funções; gerenciar informações; 
auxiliar na execução de suas tarefas administrativas e em reuniões; marcar e cancelar 
compromissos. Coordenar e controlar equipes (pessoas que prestam serviços a 
secretaria: auxiliares de secretaria, office-boys, copeiras, motoristas) e atividades; 
controlar documentos e correspondência.   
 
Auxiliar de saúde bucal: Compete ao auxiliar em saúde bucal, sempre sob a 
supervisão do cirurgião-dentista ou do técnico em saúde bucal: Organizar e executar 
atividades de higiene bucal; Processar filme radiográfico; Preparar o paciente para o 
atendimento; Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive 
em ambientes hospitalares; Manipular materiais de uso odontológico; Selecionar 
moldeiras; Preparar modelos em gesso; Registrar dados e participar da análise das 
informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; Executar limpeza, 
assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do 
ambiente de trabalho; Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; 
Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte 
de produtos e resíduos odontológicos; Desenvolver ações de promoção da saúde e 
prevenção de riscos ambientais e sanitários; Realizar em equipe levantamento de 
necessidades em saúde bucal; Adotar medidas de biossegurança visando ao controle 
de infecção. Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao 
exercício das demais atividades; executar outras tarefas afins. 
 
Enfermeiro da saúde da família: Realizar cuidados diretos de enfermagem nas 
urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da 
assistência prestada; Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames 
complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos 
estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as disposições legais da 
profissão; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida e 
da doença:  Saúde da Mulher, Acompanhamento do Pré-natal e Planejamento Familiar, 
Saúde da Criança, Hipertensos, Diabéticos, Tuberculose, Hanseníase,  Saúde Bucal,   
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Saúde do Idoso: Saúde Mental; Atividades assistenciais rotineiras: Curativos; Exame de 
Glicemia Capilar; Aferição de pressão arterial; Mensuração (peso e medida); 
Administração de medicamentos; Instrumentação em pequenas cirurgias; Nebulização. 
Planejamento de ações como: cronograma anual do hiperdia, atendimento médico, 
odontológico, enfermagem, visitas domiciliares, pequenas cirurgias, reunião de equipe; 
Elaboração das rotinas das auxiliares de serviços gerais; Relatório semanal do 
atendimento médico e odontológico; Pedidos semanais para material de consumo: 
farmácia, almoxarifado e impressos; Responsabilidade pelos pedidos de manutenção e 
reparo dos equipamentos; Direcionamento dos encaminhamentos médicos 
especializados e exames de média e alta complexidade; Fechamento do relatório SIA e 
SIAB de toda a equipe (agente comunitária de saúde, técnico em enfermagem, 
enfermeiro, médico, odontólogo); No nível de sua competência, executar ações de 
vigilância epidemiológica e sanitária: Relatório semanal para vigilância epidemiológica, 
planilha de diarréia e agravos; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na 
Unidade de Saúde da Família e, quando necessário, no domicílio; Aliar a atuação clínica 
à prática da saúde coletiva; Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias 
específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; Supervisionar e 
coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de auxiliares 
de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções. Exercer as atividades de 
Chefia da Unidade de Saúde da Família; Identificar as necessidades e realizar as ações 
de Oxigenioterapia, capacitando as Equipe de Saúde da Família no acompanhamento 
desta ação de atenção à Saúde; Supervisão e Organização: Planejar, gerenciar, 
coordenar, executar e avaliar a Unidade de Saúde da Família; Possuir CNH -  B e dirigir 
o veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, mediante autorização 
prévia. 
 
Médico da saúde da família: Realizar assistência integral (promoção e proteção da 
saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da 
saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: 
infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; Realizar consultas clínicas e 
procedimentos na Unidade de Saúde da Família e, quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); Realizar 
atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, 
ginecoobstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e 
procedimentos para fins de diagnósticos; Encaminhar, quando necessário, usuários a 
serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra - 
referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano 
terapêutico do usuário, proposto pela referência; Indicar a necessidade de internação 
hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do 
usuário; Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, 
Técnicos de Enfermagem, ACD e THD; Participar do gerenciamento dos insumos 
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necessários para o adequado funcionamento da Unidade de Saúde da Família. Possuir 
CNH – B e dirigir o veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, 
mediante autorização prévia. 
 
Odontólogo da saúde da família: Realizar os procedimentos clínicos da atenção 
básica bucal; efetuar atendimento de urgência e pequena cirurgias ambulatoriais; 
realizar restaurações; efetuar raspagens periodontais; aplicar flúor; participar de 
campanhas de higiene bucal; conduzir veículos necessário para a realização das 
atividades do cargo. 
 
Técnico de enfermagem da saúde da família: Participar das atividades de assistência 
básica realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na 
Unidade de Saúde da Família e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); Realizar busca ativa de casos 
como tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho epidemiológico; Realizar 
ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, 
conforme planejamento da equipe; Zelar pela limpeza e ordem do material, de 
equipamentos e de dependências da Unidade de Saúde da Família, garantindo o 
controle de infecção; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da Unidade de Saúde da Família. Possuir CNH – B e dirigir o 
veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, mediante autorização 
prévia; auxilia a recepcionista. 
 

 UNIDADE SÃO ROQUE - BARRO VERMELHO: 
 
Agente comunitário de saúde da família: Realizar mapeamento de sua área; 
Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; Identificar indivíduos 
e famílias expostos a situações de risco; Orientar as famílias para utilização adequada 
dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e 
atendimento odontológico, quando necessário; Realizar ações e atividades, no nível de 
suas competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básica; Realizar, por meio da 
visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua 
responsabilidade de acordo com as necessidades definidas pela equipe no mínimo duas 
visitas mensais; Estar sempre bem informado e informar aos demais membros da 
equipe, sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em 
situações de risco; Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na 
promoção da saúde e na prevenção de doenças; Promover a educação e a mobilização 
comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio 
ambiente, entre outras; Traduzir para a Equipe de Saúde da Família a dinâmica social 
da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites; Identificar parceiros e 
recursos existentes na comunidade que possam ser potencializados pela equipe. 
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Agente de apoio e zeladoria da saúde da família: Executar Serviços de limpeza geral 
de áreas internas (piso, vidros, paredes), e externas (jardins, garagens e calçadas) ou 
ambientais da unidade de Saúde; Preparar e servir alimentação, lanche, água e preparo 
de refeições e lanches, em horários prefixados, recolhendo os utensílios utilizados e 
promovendo a limpeza cozinha; Executar tarefas burocráticas de pequena 
complexidade; processar cópias de documentos; Atender telefone e transmitir ligações; 
Receber, orientar e encaminhar o público, informando sobre localização de pessoas ou 
dependências do órgão; Receber e transmitir mensagens; encarregar-se da abertura e 
fechamento das dependências do órgão; Manter organizados, limpos e conservados os 
materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua 
responsabilidade; executar outras tarefas afins, de acordo com as necessidades do 
órgão. 
 
Auxiliar de saúde bucal: Compete ao auxiliar em saúde bucal, sempre sob a 
supervisão do cirurgião-dentista ou do técnico em saúde bucal: Organizar e executar 
atividades de higiene bucal; Processar filme radiográfico; Preparar o paciente para o 
atendimento; Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive 
em ambientes hospitalares; Manipular materiais de uso odontológico; Selecionar 
moldeiras; Preparar modelos em gesso; Registrar dados e participar da análise das 
informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; Executar limpeza, 
assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do 
ambiente de trabalho; Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; 
Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte 
de produtos e resíduos odontológicos; Desenvolver ações de promoção da saúde e 
prevenção de riscos ambientais e sanitários; Realizar em equipe levantamento de 
necessidades em saúde bucal; Adotar medidas de biossegurança visando ao controle 
de infecção. Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao 
exercício das demais atividades; executar outras tarefas afins. 
 
Enfermeiro da saúde da família: Realizar cuidados diretos de enfermagem nas 
urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da 
assistência prestada; Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames 
complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos 
estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as disposições legais da 
profissão; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida e 
da doença:  Saúde da Mulher, Acompanhamento do Pré-natal e Planejamento Familiar, 
Saúde da Criança, Hipertensos, Diabéticos, Tuberculose, Hanseníase,  Saúde Bucal,   
Saúde do Idoso: Saúde Mental; Atividades assistenciais rotineiras: Curativos; Exame de 
Glicemia Capilar; Aferição de pressão arterial; Mensuração (peso e medida); 
Administração de medicamentos; Instrumentação em pequenas cirurgias; Nebulização. 
Planejamento de ações como: cronograma anual do hiperdia, atendimento médico, 
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odontológico, enfermagem, visitas domiciliares, pequenas cirurgias, reunião de equipe; 
Elaboração das rotinas das auxiliares de serviços gerais; Relatório semanal do 
atendimento médico e odontológico; Pedidos semanais para material de consumo: 
farmácia, almoxarifado e impressos; Responsabilidade pelos pedidos de manutenção e 
reparo dos equipamentos; Direcionamento dos encaminhamentos médicos 
especializados e exames de média e alta complexidade; Fechamento do relatório SIA e 
SIAB de toda a equipe (agente comunitária de saúde, técnico em enfermagem, 
enfermeiro, médico, odontólogo); No nível de sua competência, executar ações de 
vigilância epidemiológica e sanitária: Relatório semanal para vigilância epidemiológica, 
planilha de diarréia e agravos; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na 
Unidade de Saúde da Família e, quando necessário, no domicílio; Aliar a atuação clínica 
à prática da saúde coletiva; Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias 
específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; Supervisionar e 
coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de auxiliares 
de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções. Exercer as atividades de 
Chefia da Unidade de Saúde da Família; Identificar as necessidades e realizar as ações 
de Oxigenioterapia, capacitando as Equipe de Saúde da Família no acompanhamento 
desta ação de atenção à Saúde; Supervisão e Organização: Planejar, gerenciar, 
coordenar, executar e avaliar a Unidade de Saúde da Família; Possuir CNH – B e dirigir 
o veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, mediante autorização 
prévia. 
 
Médico da saúde da família: Realizar assistência integral (promoção e proteção da 
saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da 
saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: 
infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; Realizar consultas clínicas e 
procedimentos na Unidade de Saúde da Família e, quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); Realizar 
atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, 
ginecoobstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e 
procedimentos para fins de diagnósticos; Encaminhar, quando necessário, usuários a 
serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra - 
referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano 
terapêutico do usuário, proposto pela referência; Indicar a necessidade de internação 
hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do 
usuário; Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, 
Técnicos de Enfermagem, ACD e THD; Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da Unidade de Saúde da Família. Possuir 
CNH – B e dirigir o veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, 
mediante autorização prévia. 
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Odontólogo da saúde da família: Realizar os procedimentos clínicos da atenção 
básica bucal; efetuar atendimento de urgência e pequena cirurgias ambulatoriais; 
realizar restaurações; efetuar raspagens periodontais; aplicar flúor; participar de 
campanhas de higiene bucal; conduzir veículos necessário para a realização das 
atividades do cargo. 
 
Técnico de enfermagem da saúde da família: Participar das atividades de assistência 
básica realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na 
Unidade de Saúde da Família e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); Realizar busca ativa de casos 
como tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho epidemiológico; Realizar 
ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, 
conforme planejamento da equipe; Zelar pela limpeza e ordem do material, de 
equipamentos e de dependências da Unidade de Saúde da Família, garantindo o 
controle de infecção; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da Unidade de Saúde da Família. Possuir CNH – B e dirigir o 
veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, mediante autorização 
prévia; auxilia a recepcionista. 
 

 UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA: 
 
Agente de combate a endemias: Realizar trabalho em equipe dentro de determinadas 
comunidades, atuar nas ruas em visitas em casas de moradores que podem ser 
acometidas por alguma endemia; atuar junto a comunidade em visitas a casa e locais 
que podem ser atingidos por qualquer tipo de endemia; fazer levantamento e indicar 
locais com problemas, fazer controle de doenças que estejam surgindo em determinada 
região e também fazer ações relacionadas a saúde do local em que atua. Realizar ações 
de educação em saúde e de mobilização social; orientar o uso de medidas simples de 
manejo ambiental para o controle de vetores; identificar sintomas e encaminhar o 
paciente a unidade de saúde para diagnóstico e tratamento; promover o 
acompanhamento dos pacientes em tratamento, ressaltando a importância de sua 
conclusão; investigar a existência de casos na comunidade, a partir de sintomático; 
preencher a ficha de notificação dos casos ocorridos e encaminhar a secretaria da 
saúde; exercer outras responsabilidades/atribuições correlatas. 
 

Enfermeiro da saúde da família: Realizar cuidados diretos de enfermagem nas 
urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da 
assistência prestada; Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames 
complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos 
estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as disposições legais da 
profissão; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida e 
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da doença: Saúde da Mulher, Acompanhamento do Pré-natal e Planejamento Familiar, 
Saúde da Criança, Hipertensos, Diabéticos, Tuberculose, Hanseníase,  Saúde Bucal,   
Saúde do Idoso: Saúde Mental; Atividades assistenciais rotineiras: Curativos; Exame de 
Glicemia Capilar; Aferição de pressão arterial; Mensuração (peso e medida); 
Administração de medicamentos; Instrumentação em pequenas cirurgias; Nebulização. 
Planejamento de ações como: cronograma anual do hiperdia, atendimento médico, 
odontológico, enfermagem, visitas domiciliares, pequenas cirurgias, reunião de equipe; 
Elaboração das rotinas das auxiliares de serviços gerais; Relatório semanal do 
atendimento médico e odontológico; Pedidos semanais para material de consumo: 
farmácia, almoxarifado e impressos; Responsabilidade pelos pedidos de manutenção e 
reparo dos equipamentos; Direcionamento dos encaminhamentos médicos 
especializados e exames de média e alta complexidade; Fechamento do relatório SIA e 
SIAB de toda a equipe (agente comunitária de saúde, técnico em enfermagem, 
enfermeiro, médico, odontólogo); No nível de sua competência, executar ações de 
vigilância epidemiológica e sanitária: Relatório semanal para vigilância epidemiológica, 
planilha de diarréia e agravos; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na 
Unidade de Saúde da Família e, quando necessário, no domicílio; Aliar a atuação clínica 
à prática da saúde coletiva; Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias 
específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; Supervisionar e 
coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de auxiliares 
de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções. Exercer as atividades de 
Chefia da Unidade de Saúde da Família; Identificar as necessidades e realizar as ações 
de Oxigenioterapia, capacitando as Equipe de Saúde da Família no acompanhamento 
desta ação de atenção à Saúde; Supervisão e Organização: Planejar, gerenciar, 
coordenar, executar e avaliar a Unidade de Saúde da Família; Possuir CNH – B e dirigir 
o veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, mediante autorização 
prévia. 
 
Enfermeiro da saúde da família (coordenadora): Planejar ações e serviços voltados 
para VISA; promover ações educativas para o setor regulado e para população. Atuar na 
organização, controle e avaliação das ações na promoção a saúde, a epidemiologia, a 
saúde do trabalhador, a vigilância ambiental, a vigilância sanitária, o programa de 
controle e combate a dengue, dentre outros; assistência ao trabalhador vitima de 
acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho; participação em 
estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde 
existente no processo de trabalho; informação ao trabalhador e a sua respectiva 
entidade sindical e as empresas sobre os riscos de acidente de trabalho, doença 
profissional e do trabalho, bem como o resultado de fiscalizações; monitorar possíveis 
problemas e surtos relacionados a qualidade de água, em nível local como a situação 
das fontes de abastecimento e de armazenamento da água e a variação na incidência 
de determinadas doenças que podem estar associadas a qualidade da água. 
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Técnico de enfermagem da saúde da família: Participar das atividades de assistência 
básica realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na 
Unidade de Saúde da Família e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); Realizar busca ativa de casos 
como tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho epidemiológico; Realizar 
ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, 
conforme planejamento da equipe; Zelar pela limpeza e ordem do material, de 
equipamentos e de dependências da Unidade de Saúde da Família, garantindo o 
controle de infecção; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da Unidade de Saúde da Família. Possuir CNH – B e dirigir o 
veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, mediante autorização 
prévia; auxilia a recepcionista. 
 

 UNIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA: 
 
Auxiliar de serviços gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
 
Enfermeiro da saúde da família: Realizar cuidados diretos de enfermagem nas 
urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da 
assistência prestada; Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames 
complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos 
estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as disposições legais da 
profissão; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida e 
da doença: Saúde da Mulher, Acompanhamento do Pré-natal e Planejamento Familiar, 
Saúde da Criança, Hipertensos, Diabéticos, Tuberculose, Hanseníase, Saúde Bucal,   
Saúde do Idoso: Saúde Mental; Atividades assistenciais rotineiras: Curativos; Exame de 
Glicemia Capilar; Aferição de pressão arterial; Mensuração (peso e medida); 
Administração de medicamentos; Instrumentação em pequenas cirurgias; Nebulização. 
Planejamento de ações como: cronograma anual do hiperdia, atendimento médico, 
odontológico, enfermagem, visitas domiciliares, pequenas cirurgias, reunião de equipe; 
Elaboração das rotinas das auxiliares de serviços gerais; Relatório semanal do 
atendimento médico e odontológico; Pedidos semanais para material de consumo: 
farmácia, almoxarifado e impressos; Responsabilidade pelos pedidos de manutenção e 
reparo dos equipamentos; Direcionamento dos encaminhamentos médicos 
especializados e exames de média e alta complexidade; Fechamento do relatório SIA e 
SIAB de toda a equipe (agente comunitária de saúde, técnico em enfermagem, 
enfermeiro, médico, odontólogo); No nível de sua competência, executar ações de 
vigilância epidemiológica e sanitária: Relatório semanal para vigilância epidemiológica, 
planilha de diarréia e agravos; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na 
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Unidade de Saúde da Família e, quando necessário, no domicílio; Aliar a atuação clínica 
à prática da saúde coletiva; Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias 
específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; Supervisionar e 
coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de auxiliares 
de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções. Exercer as atividades de 
Chefia da Unidade de Saúde da Família; Identificar as necessidades e realizar as ações 
de Oxigenioterapia, capacitando as Equipe de Saúde da Família no acompanhamento 
desta ação de atenção à Saúde; Supervisão e Organização: Planejar, gerenciar, 
coordenar, executar e avaliar a Unidade de Saúde da Família; Possuir CNH – B e dirigir 
o veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, mediante autorização 
prévia. 
    
Enfermeiro da saúde da família (coordenadora): Planejar ações e serviços voltados 
para VISA; promover ações educativas para o setor regulado e para população. Atuar na 
organização, controle e avaliação das ações na promoção a saúde, a epidemiologia, a 
saúde do trabalhador, a vigilância ambiental, a vigilância sanitária, o programa de 
controle e combate a dengue, dentre outros; assistência ao trabalhador vitima de 
acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho; participação em 
estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde 
existente no processo de trabalho; informação ao trabalhador e a sua respectiva 
entidade sindical e as empresas sobre os riscos de acidente de trabalho, doença 
profissional e do trabalho, bem como o resultado de fiscalizações; monitorar possíveis 
problemas e surtos relacionados a qualidade de água, em nível local como a situação 
das fontes de abastecimento e de armazenamento da água e a variação na incidência 
de determinadas doenças que podem estar associadas a qualidade da água. 
 
Fiscal da saúde: Coordenar e determinar o cumprimento de normas técnicas da ABNT e 
Secretaria Estadual de Saúde no caso de pesagens, aferições, acondicionamento, 
procedência e conservação de produtos; Realiza trabalho de fiscalização de atividades, 
locais e ambientais, para se detectarem situações ou comportamentos individuais ou de 
grupos, nocivos à saúde coletiva; fiscalização e inspeção de áreas de risco para a saúde 
pública; coleta de material para análise em laboratório; campanhas de levantamento de 
vetores; controle e combate a vetores e roedores; fiscalização de comércio de alimentos, 
lavratura de autos de infração e de coleta de amostra, termos de intimação e multas; 
elaboração de relatórios de inspeção; fazer cumprir as leis que proíbem criação de 
animais no Perímetro Urbano; fiscalizar o cumprimento das leis que disponham sobre: 
proibição de depositar lixo nos leitos dos rios, lotes vagos e ruas; fiscalizar o 
cumprimento das leis que disponham sobre depósito de material em vias públicas;  
dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das 
demais atividades; manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, 
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equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; outras atividades 
correlatas.  
 
MÉDICO VETERINÁRIO DA SAÚDE DA FAMILIA: Desenvolver as atividades ligadas  à 
defesa sanitária, a saúde pública e alimentação da população, devendo atuar no 
controle e gerenciamento da qualidade dos produtos de origem animal e Vigilância 
epidemiológica;  Atuar na qualificação e redirecionamento de estratégias de saúde da 
família, atenção integral, exercício do controle social, territorialização, ocupação e 
manejo dos espaços, promoção da saúde e prevenção de agravos, incluindo aqueles 
causados por animais e, principalmente, no que se refere às doenças emergentes e 
reemergentes, que têm procedência animal;  Em conjunto com a Secretaria de 
Agricultura do Município, promover ações e políticas para o monitoramento e melhoria 
da qualidade dos alimentos de origem animal colocados à disposição da população, 
promovendo em conjunto, ações de fiscalização desses produtos;  Auxiliar a Secretaria 
de Agricultura do Município na promoção de  cursos e orientação aos produtores rurais 
para que coloquem à disposição da população alimentos de origem animal dotados de 
alta qualidade e sem riscos para a saúde. Participar do processo de territorialização e 
mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos 
expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua 
dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento 
local; Garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção 
da saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda 
espontânea, da realização das ações programáticas e de vigilância à saúde; Identificar 
no território, junto com as Equipe de Saúde da Família, valores e normas culturais das 
famílias e comunidade, que podem estar contribuindo no processo de adoecimento. 
 
Recepcionista da saúde da família: Recepcionar as pessoas que procuram o serviço; 
Agendar os usuários para os respectivos profissionais e procedimentos, conforme o 
estabelecido pela equipe; Encaminhar documentos ou objetos a pedido da coordenação 
ou dos profissionais da equipe; Orientar o usuário quando encaminhado para 
especialistas e exames; Participar das reuniões da equipe; Atendimento telefônico, 
anotações de possíveis recados; Fazer abertura de prontuário e efetuar o devido 
registro; Organização dos prontuários das famílias facilitando o acesso aos mesmos. 
 

 SAMU: 
 
Motorista socorrista: Conduzir veículos; auxiliar na prestação de primeiros socorros as 
vítimas; colocar o vitimado na maca e transportar até o interior do veículo; limpar o 
interior do veículo utilizado; auxiliar na limpeza da sede do SAMU. 
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Técnico de enfermagem socorrista: Prestar primeiros socorros as vítimas; colocar o 
vitimado na maca e transportar até o interior do veículo; limpar o interior do veículo 
utilizado; auxiliar na limpeza da sede do SAMU. 
 
Centro de especialidades/saúde mental: 
 
Agente de apoio e zeladoria da saúde da família: Executar Serviços de limpeza geral 
de áreas internas (piso, vidros, paredes), e externas (jardins, garagens e calçadas) ou 
ambientais da unidade de Saúde; Preparar e servir alimentação, lanche, água e preparo 
de refeições e lanches, em horários prefixados, recolhendo os utensílios utilizados e 
promovendo a limpeza cozinha; Executar tarefas burocráticas de pequena 
complexidade; processar cópias de documentos; Atender telefone e transmitir ligações; 
Receber, orientar e encaminhar o público, informando sobre localização de pessoas ou 
dependências do órgão; Receber e transmitir mensagens; encarregar-se da abertura e 
fechamento das dependências do órgão; Manter organizados, limpos e conservados os 
materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua 
responsabilidade; executar outras tarefas afins, de acordo com as necessidades do 
órgão. 
 
Chefe de divisão: Auxiliar o Gerente de Departamento nas atividades; Cooperar com o 
Departamento de Recursos Humanos na elaboração e execução dos Programas Gerais 
de treinamento dos servidores do Poder Executivo Municipal; Proferir despachos 
interlocutórios em processos e papéis, cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos 
decisórios em processos de sua competência; Atender as pessoas ou determinar o 
atendimento durante o expediente, dos que os procurarem para tratar de assuntos 
relacionados às suas atividades profissionais. Participar de reuniões das Chefias, 
quando convocado; Manter a disciplina do pessoal; Preencher os boletins que permitam 
a apuração de mérito dos servidores sob suas ordens, para efeito de promoção, quando 
for o caso; Fazer cumprir rigorosamente o horário de trabalho do pessoal a seu cargo, 
bem como, as disposições regulamentares e as instruções para a execução dos 
serviços; Visar os pedidos de compras e as requisições de material de expediente, 
quando for o caso. 
 
Diretor de departamento: Programar, orientar, dirigir, coordenar, supervisionar, 
controlar e avaliar a execução de atividades a cargo da respectiva unidade; Cumprir e 
fazer cumprir as diretrizes, normas e os procedimentos técnicos, administrativos e 
financeiros adotados pela Prefeitura; Propor  aos Departamentos medidas que julgar 
convenientes para a maior eficiência e aperfeiçoamento das atividades, projetos e 
programas, para desenvolvimento dos trabalhos em equipe; Planejar, programar e 
disciplinar a utilização dos recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao 
bom funcionamento dos trabalhos afetos à sua área de competência; Articular-se com 
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as demais unidades, com vista a integração das atividades da Prefeitura; Apreciar e 
pronunciar-se em assuntos relativos à respectiva unidade; Elaborar e encaminhar ao 
Prefeito, relatórios periódicos, ou quando solicitado, sobre as atividades das respectivas 
unidades. 
 
Gerente de departamento: Gerenciam atividades de departamentos ou serviços de 
pessoal, recrutamento e seleção, cargos e salários, benefícios, treinamento e 
desenvolvimento, liderando e facilitando o desenvolvimento do trabalho das equipes. 
Assessoram diretoria e setores da empresa em atividades como planejamento, 
contratações, negociações de relações humanas e do trabalho. Atuam em eventos 
corporativos e da comunidade, representando a empresa. 
 

Psicólogo da saúde da família: Executar tarefas no sentido de acompanhar os 

pacientes portadores de necessidades especiais; fazer terapia individual ou em grupo; 
Fornecer pareceres e/ou diagnósticos aos casos solicitados, dando acompanhamento 
em sua área de atuação ao Programa de Saúde Mental; Elaborar com as Equipe de 
Saúde da Família planos terapêuticos individuais contribuindo para a integridade de 
atenção; Apoiar a Equipe de Saúde da Família na abordagem e no processo de trabalho 
referente aos casos de transtornos mentais severos e persistentes, uso abusivo de 
álcool e outras drogas, pacientes egressos de internações psiquiátricas, pacientes 
atendidos nos CAPS, tentativas de suicídio, situações de violência intrafamiliar e outras; 
Criar, em conjunto com a Equipe da Saúde da Família, estratégias para o acolhimento e 
cuidado dos usuários com uso abusivo de álcool e outras drogas, visando à redução de 
danos e a melhoria do acesso ao Sistema de Saúde dos grupos de maior 
vulnerabilidade; Evitar práticas que levem à psiquiatrização e à medicalização de 
situações individuais e sociais, comuns à vida cotidiana; Fomentar ações que visem à 
difusão de uma cultura de atenção não manicomial, diminuindo o preconceito e a 
segregação em relação à loucura; Desenvolver ações de mobilização de recursos 
comunitários, buscando construir espaços de reabilitação psicossocial na comunidade 
como oficinas comunitárias, destacando a relevância da articulação intersetorial – 
conselhos tutelares, associações de bairro, grupos de auto-ajuda, etc; Priorizar as 
abordagens coletivas, identificando os grupos estratégicos para que a atenção em 
saúde mental se desenvolva nas unidades de saúde e em outros espaços na 
comunidade; Possibilitar a integração dos agentes redutores de danos aos Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família; Ampliar o vínculo com as famílias, tomando-as como 
parceiras no tratamento e buscando construir redes de apoio e integração; Realizar 
visitação domiciliar, internação domiciliar, atendimento de crises. Possuir CNH – B e 
dirigir o veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, mediante 
autorização prévia. 
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Psicólogo do NASF: Executar tarefas no sentido de acompanhar os pacientes 

portadores de necessidades especiais; fazer terapia individual ou em grupo; Fornecer 
pareceres e/ou diagnósticos aos casos solicitados, dando acompanhamento em sua 
área de atuação ao Programa de Saúde Mental; Elaborar com as Equipe de Saúde da 
Família planos terapêuticos individuais contribuindo para a integridade de atenção; 
Apoiar a Equipe de Saúde da Família na abordagem e no processo de trabalho referente 
aos casos de transtornos mentais severos e persistentes, uso abusivo de álcool e outras 
drogas, pacientes egressos de internações psiquiátricas, pacientes atendidos nos 
CAPS, tentativas de suicídio, situações de violência intrafamiliar e outras; Criar, em 
conjunto com a Equipe da Saúde da Família, estratégias para o acolhimento e cuidado 
dos usuários com uso abusivo de álcool e outras drogas, visando à redução de danos e 
a melhoria do acesso ao Sistema de Saúde dos grupos de maior vulnerabilidade; Evitar 
práticas que levem à psiquiatrização e à medicalização de situações individuais e 
sociais, comuns à vida cotidiana; Fomentar ações que visem à difusão de uma cultura 
de atenção não manicomial, diminuindo o preconceito e a segregação em relação à 
loucura; Desenvolver ações de mobilização de recursos comunitários, buscando 
construir espaços de reabilitação psicossocial na comunidade como oficinas 
comunitárias, destacando a relevância da articulação intersetorial – conselhos tutelares, 
associações de bairro, grupos de auto-ajuda, etc; Priorizar as abordagens coletivas, 
identificando os grupos estratégicos para que a atenção em saúde mental se desenvolva 
nas unidades de saúde e em outros espaços na comunidade; Possibilitar a integração 
dos agentes redutores de danos aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família; Ampliar o 
vínculo com as famílias, tomando-as como parceiras no tratamento e buscando construir 
redes de apoio e integração; Realizar visitação domiciliar, internação domiciliar, 
atendimento de crises. Possuir CNH – B e dirigir o veículo necessário para a realização 
das atividades do Cargo, mediante autorização prévia. 
 
Recepcionista da saúde da família: Recepcionar as pessoas que procuram o serviço; 
Agendar os usuários para os respectivos profissionais e procedimentos, conforme o 
estabelecido pela equipe; Encaminhar documentos ou objetos a pedido da coordenação 
ou dos profissionais da equipe; Orientar o usuário quando encaminhado para 
especialistas e exames; Participar das reuniões da equipe; Atendimento telefônico, 
anotações de possíveis recados; Fazer abertura de prontuário e efetuar o devido 
registro; Organização dos prontuários das famílias facilitando o acesso aos mesmos. 
 
Técnico de enfermagem da saúde da família: Participar das atividades de assistência 
básica realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na 
Unidade de Saúde da Família e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); Realizar busca ativa de casos 
como tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho epidemiológico; Realizar 
ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, 
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conforme planejamento da equipe; Zelar pela limpeza e ordem do material, de 
equipamentos e de dependências da Unidade de Saúde da Família, garantindo o 
controle de infecção; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da Unidade de Saúde da Família. Possuir CNH – B e dirigir o 
veículo necessário para a realização das atividades do Cargo, mediante autorização 
prévia; auxilia a recepcionista. 
 
 

 CENTRO DE FISIOTERAPIA:  
 
 
Fisioterapeuta da saúde da família: Planejar, organizar e administrar serviços gerais e 
específicos da fisioterapia, assessorar autoridades em assuntos de fisioterapia, 
preparando informes, documentos e pareceres, atuar no desenvolvimento de projetos 
terapêuticos em unidades de saúde. 
 
Telefonista: Atender telefonemas, operando centrais telefônicas, troncos e ramais, para 
estabelecer a comunicação interna, externa ou interurbana entre o solicitante e 
destinatário; Anunciar chamadas e informações, através do interfone; Zelar pelo 
equipamento, comunicando defeitos à chefia; orientar e emitir pareceres sobre os 
serviços referentes a centrais telefônicas; Atender as chamadas internas e externas, 
localizando as pessoas quando solicitadas; Controlar e auxiliar as ligações de telefone 
automático; Prestar informações gerais relacionadas com o órgão; manter registro de 
ligações a longa distância; Receber e transmitir mensagens pelo telefone; Fornecer 
dados para a elaboração de expediente à empresa concessionária dos serviços 
telefônicos, a respeito de mudanças, instalações, retirada, defeito, etc..; Propor normas 
de serviços e remodelação de equipamento; Manter organizados, limpos e conservados 
os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho; executar outras tarefas afins. 
 
15.1. Conclusão: 
  
Agente de apoio e zeladoria da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente, sendo que  determina o beneficio é a presença do 
agente no processo de fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo 
e sua constatação no ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de 
causar danos à saúde ou a integridade física. 
 
 
 
 
 



 

 
LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho 

Município de Orleans - DEMAIS 

 

 
                              G. A TOP SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

                                Rua Almir dos Santos Pinheiro, Nº 38, salas 1 e 2 
                            Urussanga - SC 

 
 

 
  

 
189 

Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

 
Trabalho e 
operação e 
fabricação e 
manuseio de 

álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
               Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Assistente de departamento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Assistente em inform. e cont. e aval. Saúde da família: O trabalhador dessa função 
realiza atividades nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo 
com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não 
é realizada em condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo 
IV do Decreto 3048/99. 
 
Auxiliar de serviços gerais: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente, sendo que  determina o beneficio é a presença do agente no processo de 
fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no 
ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a 
integridade física. 
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Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

Trabalho e 
operação e 
fabricação e 
manuseio de 

álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
 
 Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a substituição 
periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção Individual, 
(EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos pela NR 15 e 
NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme NR 15 anexo 
1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Chefe de divisão: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Coordenador geral da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades 
nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em 
condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 
3048/99. 
 
Diretor de departamento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Farmacêutico da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades 
nesse setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente 
de acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta 
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atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 
14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
  
Gerente especial de departamento: O trabalhador dessa função realiza atividades 
nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em 
condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 
3048/99. 
 
Médico da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de acordo 
com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade é 
realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 14 Portaria 
nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Motorista: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente 
apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de acordo com as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade é realizada em 
condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 14 Portaria nº 3 214/78 
e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Recepcionista da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades 
nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em 
condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 
3048/99. 
 
Secretario adjunto: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Secretario municipal: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Supervisor de departamento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
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Telefonista da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 

 UNIDADE DO CAPS 
 
Assistente social da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades 
nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em 
condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 
3048/99. 
 
Auxiliar de serviços gerais: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente, sendo que  determina o beneficio é a presença do agente no processo de 
fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no 
ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a 
integridade física. 
 
Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

Trabalho e 
operação e 
fabricação e 
manuseio de 

álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
 
 Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a substituição 
periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção Individual, 
(EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos pela NR 15 e 
NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme NR 15 anexo 
1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
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Cozinheiro: O Trabalhador dessa função está sujeito a agentes de temperatura 
anormais (calor) acima do limite de tolerância estabelecidos na NR-15, da portaria nº 
3214/78, e em limites/concentrações que o caracterizam como agentes nocivo na data 
da avaliação de forma habitual e permanente, fazendo juz a insalubridade em grau 
médio. 
   Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Enfermeiro da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de 
acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta 
atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 
14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
Médico: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente 
apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de acordo com as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade é realizada em 
condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 14 Portaria nº 3 214/78 
e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Motorista: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente não 
apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e medicina 
do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres conforme NR 
15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Psicólogo da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Recepcionista da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades 
nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em 
condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 
3048/99. 
 
Técnico de enfermagem da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e 
permanente de acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
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Logo, esta atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 
15 – anexo 14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Terapeuta ocupacional da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as 
normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é 
realizada em condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo 
IV do Decreto 3048/99. 
 

 UNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA (PINDOTIBA):  
 
Agente comunitário de saúde da família: O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as 
normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é 
realizada em condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo 
IV do Decreto 3048/99. 
 
Auxiliar de serviços gerais: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente, sendo que determina o beneficio é a presença do agente no processo de 
fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no 
ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a 
integridade física. 
 
Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

Trabalho e 
operação e 
fabricação e 
manuseio de 

álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
 
 Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a substituição 
periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção Individual, 
(EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos pela NR 15 e 
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NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme NR 15 anexo 
1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Auxiliar em saúde bucal: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de acordo 
com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade é 
realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 14 Portaria 
nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Enfermeiro da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de 
acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta 
atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 
14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Médico da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de acordo 
com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade é 
realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 14 Portaria 
nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Odontólogo da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de 
acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta 
atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 
14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Técnico de enfermagem da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e 
permanente de acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
Logo, esta atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 
15 – anexo 14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 

 UNIDADE PADRE SANTOS - COLONINHA:  
 
Agente comunitário de saúde da família: O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as 
normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é 
realizada em condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo 
IV do Decreto 3048/99. 
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Agente de apoio e zeladoria da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente, sendo que  determina o beneficio é a presença do 
agente no processo de fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo 
e sua constatação no ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de 
causar danos à saúde ou a integridade física. 
 
Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

 
Trabalho,  

operação e 
manuseio de 

álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 

Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
 
 Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a substituição 
periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção Individual, 
(EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos pela NR 15 e 
NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme NR 15 anexo 
1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Auxiliar de serviços gerais: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente, sendo que  determina o beneficio é a presença do agente no processo de 
fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no 
ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a 
integridade física. 
 
Agentes: Químicos 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

 
Trabalho,  

operação e 
manuseio de 

álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 
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Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
                  Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Auxiliar de saúde bucal: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de acordo 
com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade é 
realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 14 Portaria 
nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Enfermeiro da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de 
acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta 
atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 
14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Médico da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de acordo 
com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade é 
realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 14 Portaria 
nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Odontólogo da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de 
acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta 
atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 
14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Técnico de enfermagem da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e 
permanente de acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
Logo, esta atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 
15 – anexo 14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
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       > UNIDADE SANTA LUZIA – RIO BELO:  
 
 Agente comunitário de saúde da família:  
 
Agente de apoio e zeladoria da saúde da família:  
 
Auxiliar de saúde bucal: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de acordo 
com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade é 
realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 14 Portaria 
nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Enfermeiro da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de 
acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta 
atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 
14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Médico da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de acordo 
com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade é 
realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 14 Portaria 
nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Odontólogo da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de 
acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta 
atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 
14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Técnico de enfermagem da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e 
permanente de acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
Logo, esta atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 
15 – anexo 14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 

 UNIDADE SANTO ANTÔNIO – ALTO PARANÁ: 
 
Agente comunitário de saúde da família: O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as 
normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é 
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realizada em condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo 
IV do Decreto 3048/99. 
 
Agente de apoio e zeladoria da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente, sendo que  determina o beneficio é a presença do 
agente no processo de fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo 
e sua constatação no ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de 
causar danos à saúde ou a integridade física. 
 
Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

Trabalho,  
operação e 

manuseio de 
álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
               Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Auxiliar de saúde bucal: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de acordo 
com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade é 
realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 14 Portaria 
nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Enfermeiro da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de 
acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta 
atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 
14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
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Médico da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de acordo 
com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade é 
realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 14 Portaria 
nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Odontólogo da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de 
acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta 
atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 
14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Técnico de enfermagem da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e 
permanente de acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
Logo, esta atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 
15 – anexo 14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 

 UNIDADE SÃO DONATO – CENTRO: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Agente comunitário de saúde da família: O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as 
normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é 
realizada em condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo 
IV do Decreto 3048/99. 
 
Auxiliar de serviços gerais: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente, sendo que  determina o beneficio é a presença do agente no processo de 
fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no 
ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a 
integridade física. 
 
Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

Trabalho,  
operação e 

manuseio de 
álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 
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Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
                Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Auxiliar de saúde bucal: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de acordo 
com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade é 
realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 14 Portaria 
nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Enfermeiro da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de 
acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta 
atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 
14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Médico da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de acordo 
com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade é 
realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 14 Portaria 
nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Odontólogo da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de 
acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta 
atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 
14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Técnico de enfermagem da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e 
permanente de acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
Logo, esta atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 
15 – anexo 14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
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 UNIDADE SÃO FRANCISCO – NOVA ORLEANS:  

 
Agente comunitário de saúde da família: O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as 
normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é 
realizada em condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo 
IV do Decreto 3048/99. 
 
Auxiliar de serviços gerais: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente, sendo que  determina o beneficio é a presença do agente no processo de 
fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no 
ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a 
integridade física. 
 
Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

Trabalho,  
operação e 

manuseio de 
álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
 
 Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a substituição 
periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção Individual, 
(EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos pela NR 15 e 
NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme NR 15 anexo 
1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Auxiliar de saúde bucal: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de acordo 
com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade é 
realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 14 Portaria 
nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
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Enfermeiro da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de 
acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta 
atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 
14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Médico da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de acordo 
com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade é 
realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 14 Portaria 
nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Odontólogo da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de 
acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta 
atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 
14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Técnico de enfermagem da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e 
permanente de acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
Logo, esta atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 
15 – anexo 14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Recepcionista da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades 
nesse setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente 
de acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta 
atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 
14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
 

 UNIDADE SÃO JOSÉ – SAMUEL SANDRINI:  
 
Agente comunitário de saúde da família: O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as 
normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é 
realizada em condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo 
IV do Decreto 3048/99. 
 
Agente de apoio e zeladoria da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente, sendo que  determina o beneficio é a presença do 
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agente no processo de fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo 
e sua constatação no ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de 
causar danos à saúde ou a integridade física. 
 
Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

Trabalho e 
operação e 
fabricação e 
manuseio de 

álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
                Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Auxiliar de saúde bucal: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de acordo 
com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade é 
realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 14 Portaria 
nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Chefe de Divisão: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Enfermeiro da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de 
acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta 
atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 
14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
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Médico da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de acordo 
com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade é 
realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 14 Portaria 
nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Odontólogo da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de 
acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta 
atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 
14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Técnico de enfermagem da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e 
permanente de acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
Logo, esta atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 
15 – anexo 14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Unidade São Lucas: 
 
Agente de apoio e zeladoria da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente, sendo que  determina o beneficio é a presença do 
agente no processo de fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo 
e sua constatação no ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de 
causar danos à saúde ou a integridade física. 
 
Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

Trabalho, 
operação e 

manuseio de 
álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
                 Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
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Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
Auxiliar administrativo: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Auxiliar de saúde bucal: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de acordo 
com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade é 
realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 14 Portaria 
nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Enfermeiro da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de 
acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta 
atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 
14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Médico da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de acordo 
com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade é 
realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 14 Portaria 
nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
Odontólogo da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de 
acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta 
atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 
14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Técnico de enfermagem da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e 
permanente de acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
Logo, esta atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 
15 – anexo 14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Unidade São Roque – Barro Vermelho: 
 
Agente comunitário de saúde da família: O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as 
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normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é 
realizada em condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo 
IV do Decreto 3048/99. 
Agente de apoio e zeladoria da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente, sendo que  determina o beneficio é a presença do 
agente no processo de fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo 
e sua constatação no ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de 
causar danos à saúde ou a integridade física. 
 
Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

Trabalho,  
operação e 

manuseio de 
álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
 
                    Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Auxiliar de saúde bucal: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de acordo 
com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade é 
realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 14 Portaria 
nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Enfermeiro da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de 
acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta 
atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 
14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
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Médico da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de acordo 
com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade é 
realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 14 Portaria 
nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Odontólogo da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de 
acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta 
atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 
14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Técnico de enfermagem da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e 
permanente de acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
Logo, esta atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 
15 – anexo 14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 

 UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA: 
 
Agente de combate a endemias: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de 
acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta 
atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 
14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 

Enfermeiro da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de 
acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta 
atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 
14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Enfermeiro da saúde da família (coordenadora): O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e 
permanente de acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
Logo, esta atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 
15 – anexo 14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Técnico de enfermagem da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e 
permanente de acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
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Logo, esta atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 
15 – anexo 14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 

 UNIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA: 
 
Auxiliar de serviços gerais: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente, sendo que  determina o beneficio é a presença do agente no processo de 
fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no 
ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a 
integridade física. 
 
Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

 
Trabalho, 

operação e 
manuseio de 

álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
               Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Enfermeiro da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de 
acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta 
atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 
14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Enfermeiro da saúde da família (coordenadora): O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e 
permanente de acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
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Logo, esta atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 
15 – anexo 14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Fiscal da saúde: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
MÉDICO VETERINÁRIO DA SAÚDE DA FAMILIA: O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e 
permanente de acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
Logo, esta atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 
15 – anexo 14 da Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99.  
 
Recepcionista da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades 
nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em 
condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 
3048/99. 
 
SAMU: 
 
Motorista socorrista: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente de acordo com 
as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade é 
realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 14 Portaria 
nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Técnico de enfermagem socorrista: O trabalhador dessa função realiza atividades 
nesse setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente 
de acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta 
atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 
14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Centro de especialidades/saúde mental: 
 
Agente de apoio e zeladoria da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente, sendo que  determina o beneficio é a presença do 
agente no processo de fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo 
e sua constatação no ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de 
causar danos à saúde ou a integridade física. 
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Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

Trabalho, 
operação e 

manuseio de 
álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
            Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Chefe de divisão: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Diretor de departamento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Gerente de departamento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Psicólogo da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Psicólogo do NASF: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
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segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Recepcionista da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades 
nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em 
condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 
3048/99. 
 
Técnico de enfermagem da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza 
atividades nesse setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e 
permanente de acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. 
Logo, esta atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 
15 – anexo 14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 

 CENTRO DE FISIOTERAPIA: 
 
Fisioterapeuta da saúde da família: O trabalhador dessa função realiza atividades 
nesse setor cujo ambiente apresenta risco biológico de forma Habitual e permanente 
de acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta 
atividade é realizada em condições insalubres de grau médio conforme NR 15 – anexo 
14 Portaria nº 3 214/78 e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Telefonista: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente 
não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e 
medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres 
conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
16. SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
 
> Turno de trabalho:  
Das 8h00 as 12h00 e das 13h30 as17h30 – De Segunda a Sexta Feira  

 
> Descrição do setor (características físicas): 

A secretaria da educação do município está instalada na Praça Celso Ramos, nº 
193 – Bairro centro/ Orleans e desenvolve suas atividades em uma edificação no térreo, 
distribuído em recepção, secretarias, gabinetes, departamentos, salas para reuniões, 
copa, sanitários. 

Esta edificação construída em alvenaria ocupa aproximadamente 378 m2, pé 
direito de 2,8 m, piso em cerâmica, forro em gesso, janelas em alumínio e vidro, janelas 
em metal e vidro, portas em madeira, cobertura em madeira e com telhas de cimento 
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amianto. Iluminação feita com lâmpadas fluorescentes. Escada em aclive com corrimão 
faz a ligação entre o térreo e o primeiro piso.  
 
> Atividades realizadas no setor: Elaboração e análise de documentos, relatórios e 
demonstrativos e gráficos, lançamento e registros próprios de escritório, inclusive 
lançamentos contábeis e de administração tributaria, conferencia de dados e 
documentos, redação e digitação de textos relacionados com administração, 
atendimento ao público, organização de fichários e arquivos, auxiliar o gerente de 
departamento no desenvolvimento de suas atividades.  
 
> Principais equipamentos utilizados: Móveis, cadeiras, armários, materiais de 
escritório em geral, computadores completos, telefones.  
 
> Cargos e funções/atividades: 
 
Assistente de departamento: Elaboração e análise de documentos, relatórios e 
demonstrativos e gráficos; lançamento e registro próprios de escritório, inclusive 
lançamentos contábeis e de administração tributária; conferencia de dados e 
documentos; redação e digitação de textos relacionados com administração; 
atendimento ao público; organização de fichários e arquivos; auxiliar o gerente de 
departamento no desenvolvimento de suas atividades.  
 
Assistente social: Planejar, orientar, coordenar e executar atividades de assistência 
social, bem como exercer demais atividades inerentes ao cargo, regulamentadas pelo 
conselho da classe, além de desenvolver atividades com o intuito de prevenir situações 
de vulnerabilidade e risco social desenvolvendo potencialidades no sentido de prevenir 
situações de exclusão social, promovendo assim, emancipação, protagonismo e maior 
qualidade de vida aos usuários da politica pública de assistência social. 
 
Auxiliar administrativo: Digitar textos; controlar prazos judiciais; digitar ofícios; 
assessorar os secretários no desempenho de suas funções; gerenciar informações; 
auxiliar na execução de suas tarefas administrativas e em reuniões; marcar e cancelar 
compromissos. Coordenar e controlar equipes (pessoas que prestam serviços a 
secretaria: auxiliares de secretaria, office-boys, copeiras, motoristas) e atividades; 
controlar documentos e correspondência.   
 
Auxiliar de Serviços Gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
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Chefe de divisão: Auxiliar o Gerente de Departamento nas atividades; Cooperar com o 
Departamento de Recursos Humanos na elaboração e execução dos Programas Gerais 
de treinamento dos servidores do Poder Executivo Municipal; Proferir despachos 
interlocutórios em processos e papéis, cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos 
decisórios em processos de sua competência; Atender as pessoas ou determinar o 
atendimento durante o expediente, dos que os procurarem para tratar de assuntos 
relacionados às suas atividades profissionais. Participar de reuniões das Chefias, 
quando convocado; Manter a disciplina do pessoal; Preencher os boletins que permitam 
a apuração de mérito dos servidores sob suas ordens, para efeito de promoção, quando 
for o caso; Fazer cumprir rigorosamente o horário de trabalho do pessoal a seu cargo, 
bem como, as disposições regulamentares e as instruções para a execução dos 
serviços; Visar os pedidos de compras e as requisições de material de expediente, 
quando for o caso. 
 
Cozinheiro: Verificar a ordem e a limpeza do local de trabalho, antes de iniciar o 
serviço, bem como a existência dos utensílios necessários; Consultar o cardápio diário 
verificando se os gêneros alimentícios necessários a sua confecção estão devidamente 
separados. Orientar e ajudantes os auxiliares, se houver,  sobre o pré-preparo dos 
gêneros. Preparar refeições para funcionários públicos nas cozinhas da Prefeitura, 
quando necessário; fazer o pré-preparo de carnes; preparo de arroz, feijão, grelhados, 
assados e ou frituras; preparar merendas nas Cozinhas municipais; preparando 
previamente os ingredientes nas quantidades adequadas, com base em cardápios 
indicados pelo nutricionista ou dietas pré-estabelecidas, cozinhando, temperando e 
controlando tempo de cozimento e dosagem de ingredientes, para posterior distribuição 
aos comensais. colocar a disposição dos usuários, talheres, bandejas, pratos, copos e 
outro; observar e manter as condições de higiene da cozinha e utensílios, bem como a  
fiscalização e conservação. Receber e conferir alimentos para preparo das refeições e 
merendas, verificando, quantidade e qualidade dos mesmos. Efetuar registros e 
controles relativos às merendas e refeições distribuídas, consumo de gêneros 
alimentícios e materiais de limpeza solicitando sua requisição quando necessário. 
Executar outras tarefas afins e correlatas quando determinadas pelo superior 
hierárquico. 
 
Diretor de departamento: Programar, orientar, dirigir, coordenar, supervisionar, 
controlar e avaliar a execução de atividades a cargo da respectiva unidade; Cumprir e 
fazer cumprir as diretrizes, normas e os procedimentos técnicos, administrativos e 
financeiros adotados pela Prefeitura; Propor  aos Departamentos medidas que julgar 
convenientes para a maior eficiência e aperfeiçoamento das atividades, projetos e 
programas, para desenvolvimento dos trabalhos em equipe; 
Planejar, programar e disciplinar a utilização dos recursos humanos, materiais e 
financeiros necessários ao bom funcionamento dos trabalhos afetos à sua área de 
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competência; Articular-se com as demais unidades, com vista a integração das 
atividades da Prefeitura; Apreciar e pronunciar-se em assuntos relativos à respectiva 
unidade; Elaborar e encaminhar ao Prefeito, relatórios periódicos, ou quando solicitado, 
sobre as atividades das respectivas unidades. 
 
Gerente de departamento: Gerenciam atividades de departamentos ou serviços de 
pessoal, recrutamento e seleção, cargos e salários, benefícios, treinamento e 
desenvolvimento, liderando e facilitando o desenvolvimento do trabalho das equipes. 
Assessoram diretoria e setores da empresa em atividades como planejamento, 
contratações, negociações de relações humanas e do trabalho. Atuam em eventos 
corporativos e da comunidade, representando a empresa. 
 
Gerente especial de departamento: Promover a integração das diversas Unidades 
Administrativas do Poder Executivo; Assistir o Chefe do Executivo nas suas relações 
com os Munícipes; Agendar os compromissos do Prefeito;  Representar o Prefeito em 
solenidades e perante outros órgãos oficiais; Preparar o expediente do Gabinete; 
Responsabilizar-se pelo cerimonial e pelas relações públicas do Executivo; 
Promover o acompanhamento dos atos expedidos pelos Poder Legislativo;  Elaborar 
Plano de Ação e Coordenação de Defesa Civil; Desenvolver outras atividades de 
natureza administrativa determinada pelo Chefe do Poder Executivo;  Promover o 
processo do Orçamento Participativo; Manter programas de Auditoria Interna 
Permanente; Manter convênios com a União, Estados e Municípios, bem como 
Entidades de Assistência Social, governamentais para execução de programas de 
assistência social;  Executar programa de assuntos para a integração da juventude. 
 
Instrutora de trabalhos manuais: Criar e planejar cursos livres, elaborar programas, 
definir materiais didáticos, ministrar aulas, avaliar aluno e sugerir mudanças estruturais 
em cursos. 
 
Secretario adjunto: Garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de 
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalistas da 
administração pública municipal. Definem diretrizes, planejam, coordenam e 
supervisionam ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança. 
 
Secretario municipal: Exercer a direção superior da secretária municipal de cada 
secretária que foi nomeado; superintender e coordenar as atividades da secretária 
municipal de governo; despachar diretamente com o prefeito municipal; expedir 
instruções sobre o funcionamento da secretária municipal do governo; celebrar todas as 
espécies de atos de contratação, inclusive contratos de questão que esteja envolvida 
sua secretária municipal; prover os cargos iniciais de carreira, propor promoções e 
exonerações, bem como praticar todo e qualquer ato que importem provimento ou 
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vacância dos cargos da secretaria; propor ao prefeito municipal o preenchimento dos 
cargos em comissão e do quadro de apoio da secretaria municipal do governo; 
apresentar ao prefeito municipal, no inicio de cada exercício, relatório das atividades do 
ano anterior da secretaria municipal do governo, e sugerir medidas administrativas e 
legislativas adequadas ao seu aperfeiçoamento; propor a instauração de sindicâncias e 
instauração de processos administrativos disciplinar; aplicar sansões disciplinares aos 
servidores da secretaria; interlocução com a câmara municipal; discussão dos projetos 
de lei com os vereadores; interlocução com os partidos políticos da base de apoio à 
administração  e da oposição; acompanhamento e monitoramento dos recursos 
captados através de convênios; interatividade das secretarias, autarquias e fundações 
municipais; propor ao prefeito municipal as expedição do regimento interno da 
secretaria; delegar, por meio de portaria, atribuições a seus subordinados. 
 
Supervisor de departamento: Supervisionar todo o trabalho do departamento 
assumindo inclusive a responsabilidade pelo fiel cumprimento das diversas atividades 
inerentes ao setor, bem como participar de reuniões, planejamento e ações da 
administração municipal além de contribuir com a equipe na busca de soluções para o 
enfrentamento das atividades do dia a dia. 
 
Telefonista: Atender telefonemas, operando centrais telefônicas, troncos e ramais, para 
estabelecer a comunicação interna, externa ou interurbana entre o solicitante e 
destinatário; Anunciar chamadas e informações, através do interfone; Zelar pelo 
equipamento, comunicando defeitos à chefia; orientar e emitir pareceres sobre os 
serviços referentes a centrais telefônicas; Atender as chamadas internas e externas, 
localizando as pessoas quando solicitadas; Controlar e auxiliar as ligações de telefone 
automático; Prestar informações gerais relacionadas com o órgão; manter registro de 
ligações a longa distância; Receber e transmitir mensagens pelo telefone; Fornecer 
dados para a elaboração de expediente à empresa concessionária dos serviços 
telefônicos, a respeito de mudanças, instalações, retirada, defeito, etc..; Propor normas 
de serviços e remodelação de equipamento; Manter organizados, limpos e conservados 
os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho; executar outras tarefas afins. 
 

 CENTRO EDUCACIONAL RUI PFUTZENREUTER:  
 
Auxiliar de serviços gerais: Varrer, tirar pó, limpar banheiros, conservar a limpeza do 
ambiente interno; lavar vidros e janelas; limpar recinto e acessórios dos mesmos; fazer 
chás e café. 
Cozinheiro: Verificar a ordem e a limpeza do local de trabalho, antes de iniciar o 
serviço, bem como a existência dos utensílios necessários; Consultar o cardápio diário 
verificando se os gêneros alimentícios necessários a sua confecção estão devidamente 
separados. Orientar e ajudantes os auxiliares, se houver,  sobre o pré-preparo dos 
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gêneros. Preparar refeições para funcionários públicos nas cozinhas da Prefeitura, 
quando necessário; fazer o pré-preparo de carnes; preparo de arroz, feijão, grelhados, 
assados e ou frituras; preparar merendas nas Cozinhas municipais; preparando 
previamente os ingredientes nas quantidades adequadas, com base em cardápios 
indicados pelo nutricionista ou dietas pré-estabelecidas, cozinhando, temperando e 
controlando tempo de cozimento e dosagem de ingredientes, para posterior distribuição 
aos comensais. colocar a disposição dos usuários, talheres, bandejas, pratos, copos e 
outro; observar e manter as condições de higiene da cozinha e utensílios, bem como a  
fiscalização e conservação. Receber e conferir alimentos para preparo das refeições e 
merendas, verificando, quantidade e qualidade dos mesmos. Efetuar registros e 
controles relativos às merendas e refeições distribuídas, consumo de gêneros 
alimentícios e materiais de limpeza solicitando sua requisição quando necessário. 
Executar outras tarefas afins e correlatas quando determinadas pelo superior 
hierárquico. 
 
Motorista (ônibus): Direção de veículos automotores, incluídos os utilitários, de 
transporte de pessoas e materiais e condução de enfermos nas ambulâncias ou micro 
ônibus em transporte municipal e fora do município; inclui-se o abastecimento, a 
conservação e manutenção do veículo verificando o óleo, água, estado de 
funcionamento e dos pneus; realização de serviços de transporte e entrega de 
documentos, materiais e volumes em expedientes externos junto a estabelecimentos e 
repartições diversas; efetuar pequenos reparos no veículo sob a sua responsabilidade; 
comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com o veículo 
sob a sua responsabilidade; proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, 
lubrificantes e manutenção em geral; auxiliar na carga e descarga de materiais ou 
equipamentos; tratar os passageiros com respeito e urbanidade; manter atualizado o 
documento de habilitação profissional e informar ao chefe imediato a regularidade da 
documentação do veículo; executar as tarefas em conformidade com a legislação 
pertinente respondendo pelas infrações cometidas; executar outras tarefas afins.  
 
Professor: Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e 
Educação Infantil. Participar da elaboração do Regimento Escolar e proposta 
Pedagógica da escola; Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do 
processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar programas, planos de 
curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do ensino; 
Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da Qualidade de ensino; Colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos 
alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Estabelecer 
formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 
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escolar, planejamento, inspeção supervisão e orientação educacional Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter-se atualizado sobre Legislação de ensino; Participar de 
reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; Seguir as diretrizes do 
ensino, emanadas do Órgão Superior Competente; Constatar necessidades e 
encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Zelar pela disciplina e 
pelo material docente; Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo. 
 
Secretario de escola: Participar, em conjunto com a equipe escolar, da formulação e 
implementação do Plano de Gestão da Escola; Contribuir para a integração escola 
comunidade, garantindo que todos os que precisam da secretaria da escola sejam 
atendidos com respeito e urbanidade; Conhecer e aplicar os princípios e normas que 
regem a administração escolar em seus aspectos administrativos, garantindo a 
transparência de procedimentos; Desempenhar as ações e competências previstas na 
legislação pertinente ao cargo; Conhecer as Normas Regimentais Básicas para as 
Escolas Municipais e o Regimento da Escola, garantindo a aplicação, em especial no 
que diz respeito à escrituração da vida escolar dos alunos e à regularização da vida 
funcional de todos os servidores da escola; 
Conhecer as estratégias e processos de gestão de pessoas, de formação em serviço e 
de capacitação continuada, com utilização de tecnologias modernas e de informática; 
Compreender a estrutura organizacional da Secretaria da Educação bem como discernir 
sobre os diferentes níveis de competências e atribuições relativas ao cargo de chefia.; 
Elaborar e providenciar a divulgação de editais, comunicados e instruções relativas às 
atividades escolares; Exercer a liderança na coordenação das atividades concernentes à 
secretaria da escola; Dominar conhecimentos de redação oficial para elaborar e instruir 
expedientes, fundamentando o parecer conclusivo na legislação especifica e dando o 
correto encaminhamento. 
 
16.1 - Conclusão: 
 
> Cargos e funções/atividades: 
 
Assistente de departamento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Assistente social: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
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Auxiliar administrativo: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Auxiliar de Serviços Gerais: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente, sendo que  determina o beneficio é a presença do agente no processo de 
fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no 
ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a 
integridade física. 
 
Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

Trabalho, 
operação e 

manuseio de 
álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
                      Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Chefe de divisão: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Cozinheiro: O Trabalhador dessa função está sujeito a agentes de temperatura 
anormais (calor) acima do limite de tolerância estabelecidos na NR-15, da portaria nº 
3214/78, e em limites/concentrações que o caracterizam como agentes nocivo na data 
da avaliação de forma habitual e permanente, fazendo juz a insalubridade em grau 
médio. 
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   Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Diretor de departamento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Gerente de departamento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Gerente especial de departamento: O trabalhador dessa função realiza atividades 
nesse setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas 
vigentes de segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em 
condições insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 
3048/99. 
 
Instrutora de trabalhos manuais: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Secretario adjunto: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Secretario municipal: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
Supervisor de departamento: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse 
setor cujo ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
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Telefonista: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente 
não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e 
medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres 
conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 

 CENTRO EDUCACIONAL RUI PFUTZENREUTER:  
 
Auxiliar de serviços gerais: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor 
cujo ambiente, sendo que  determina o beneficio é a presença do agente no processo de 
fabricação e manuseio de álcalis cáustico no processo produtivo e sua constatação no 
ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou a 
integridade física. 
 
Agentes:  
 

 
CARGO 

 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE 
AGENTE  

 
LIMITE DE 

TOLERANCIA  

Auxiliar de Serviços 
gerais 

 
Habitual e 

permanente 
 

Trabalho,  
operação e 

manuseio de 
álcalis cáustico . 

Químico Qualitativo 

 
Parecer Técnico Referente ao Agente Químico: A NR 15 anexo 13, considera que o 
trabalho e operação e fabricação e manuseio de Álcalis Cáustico é insalubre de grau 
médio em decorrência da caracterização qualitativa do local de trabalho. 
                   Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Cozinheiro: O Trabalhador dessa função está sujeito a agentes de temperatura 
anormais (calor) acima do limite de tolerância estabelecidos na NR-15, da portaria nº 
3214/78, e em limites/concentrações que o caracterizam como agentes nocivo na data 
da avaliação de forma habitual e permanente, fazendo juz a insalubridade em grau 
médio. 
        Entretanto, se ocorrer a utilização, o treinamento, a fiscalização do uso e a 
substituição periódica de modo a manter as condições dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI) estes atenuam a exposição do trabalhador aos níveis estabelecidos 
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pela NR 15 e NR 9, descaracterizando o direito ao adicional de insalubridade conforme 
NR 15 anexo 1, 7, 11 e 13, da Portaria 3 214 do MTE o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Motorista (ônibus): O Trabalhador dessa função está sujeito também a agente físico 
nocivo (ruído) de forma habitual e permanente e - de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade é realizada em 
condições insalubres de grau médio conforme (NR 15 anexo 1, 7 e 13 - Portaria 3214/78 
do MT) e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Professor: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo ambiente 
não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de segurança e 
medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições insalubres 
conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
Secretario de escola: O trabalhador dessa função realiza atividades nesse setor cujo 
ambiente não apresenta riscos a saúde de acordo com as normas vigentes de 
segurança e medicina do trabalho. Logo, esta atividade não é realizada em condições 
insalubres conforme NR 15 da Portaria 3 214 do MT e o anexo IV do Decreto 3048/99. 
 
 
17. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: 
 

A norma reguladora nº 6, que trata dos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI), define os mesmos como sendo todo dispositivo de uso individual destinado a 
proteger a integridade física do trabalhador. 
Diz ainda no seu item 6.2. que a empresa é obrigada a fornecer aos empregados, 
gratuitamente EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e 
funcionamento, nas seguintes circunstâncias: 
 

- Sempre que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou 
não oferecerem completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho e/ou 
doenças profissionais e do trabalho;   

 
- Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; 

 
     -     Para atender situações de emergência. 
 

A recomendação do EPI adequado ao risco existente em determinada atividade, é 
de competência, no caso da empresa, do próprio empregador, mediante orientação 
técnica, fornecendo e determinando do Equipamento de Proteção Individual adequado a 
proteção da integridade física do empregado. 
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São ainda obrigações do empregador, quanto ao EPI (item 6.6): 
 

- Adquirir o tipo adequado à atividade do empregado; 
 

- Fornecer ao empregado somente EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho e 
Administração (MTA); 

 
- Treinar o trabalhador sobre o seu uso adequado; 

 
- Tornar obrigatório o seu uso; 

 
- Substituí-lo, imediatamente, quando danificado ou extraviado; 

 
- Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica; 

 
- Comunicar ao MTA qualquer irregularidade observada no EPI adquirido. 

 
São obrigações do empregado, quanto ao EPI (item 6.7): 
 

- Usá-lo apenas para a finalidade a que se destina; 
 
 

- Responsabilizar-se por sua guarda e conservação; 
 

- Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso; 
 
A empresa deve adquirir somente equipamentos de proteção que possuam o 

número de CERTIFICADO DE APROVAÇÃO emitido pelo órgão responsável do 
Ministério do Trabalho. No caso do protetor auricular para ser utilizados no setor cujo 
limite de tolerância é ultrapassado, a empresa deve solicitar do fornecedor e manter 
arquivado o Certificado de Aprovação com o respectivo NRR (nível de redução) do 
protetor. 
 
OBSERVAÇÃO:   
 

O agente agressor poderá ser atenuado, ou até mesmo eliminado, através de 
equipamentos de proteção coletiva, porém, a efetiva neutralização do agente nocivo se 
dará através do fornecimento e uso dos equipamentos de proteção individual, bem como 
o treinamento para o seu uso. Essas medidas de prevenção deverão ser implementadas 
durante todo o processo laboral.  
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A efetiva comprovação da neutralização, eliminação do agente nocivo a saúde do 
trabalhador se dará através das fichas de controle de EPI’s (onde inclusive estão 
anotados os certificados de aprovação (CA), certificados de treinamento, atuações do 
SESMT/CIPA (se houver), dos designados da empresa e acima de tudo, 
comprometimento da direção da empresa com os programas de segurança do trabalho. 
 

Os riscos ambientais existem em alguns locais de trabalho, agem lentamente 
sobre o organismo humano, colocando em risco a saúde do trabalhador, através de 
lesão corporal ou funcional; temporária ou permanente. Outro sim, esses riscos podem 
ser neutralizados ou até eliminados através do fornecimento e uso dos equipamentos de 
proteção individual e coletivo. Com a entrega do EPI que deverá ser adequado para a 
finalidade a que se destina e possuir certificado de aprovação do Ministério do Trabalho, 
o empregador deverá também providenciar a manutenção dos equipamentos de 
proteção , bem como a sua higienização, motivando, ainda os empregados para o uso 
dos mesmos, (cursos  com vídeos, depoimentos). A ação dos riscos ambientais sobre os 
empregados poderá ser eliminada reduzido ou neutralizado com estas providências. 
Assim, suprida a condição insalubre ou perigosa os adicionais respectivos deixam de ser 
devidos. 
  
 
 
 
18. RUÍDO  
 
 
 
 
 

Ruído é qualquer sensação sonora indesejável. Ele pode ser constante (contínuo 
ou intermitente) ou de impacto. Os limites de tolerância devem ser atendidos como 
conjunto de níveis de pressão sonora e as suas durações de exposição diária a cada um 
deles, aos quais as maiorias dos trabalhadores podem estar expostos dia após dia, 
durante toda uma vida útil de trabalho, sem resultar efeito adverso na sua habilidade de 
ouvir ou entender uma conversação normal. 
 
             A legislação Brasileira prevê 85 dB como limite de tolerância, mas é importante 
ter um cuidado especial com o ruído, pois ele pode causar ao homem mesmo em níveis 
mais baixos do que os previstos em lei já que há a suscetibilidade individual de cada 
trabalhador exposto. 
 

O controle do ruído poderá ser feito na fonte; na trajetória ou no pessoal. 
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> Controle na fonte: Através de equipamentos de proteção coletiva (EPC) ou medidas 
de controle coletivas com substituição do processo, modificações em máquinas e 
equipamentos, colocação de filtros acústicos e materiais amortecedores. 
 
> Controle na trajetória: Através de EPC como barreira absorvente e refletiva. 
 
> Controle no pessoal: Através de equipamentos de proteção individual (EPI) como 
protetor auricular de inserção ou circum-auricular, limitações do tempo de exposição e 
exames audiométricos.   

 
O ruído poderá causar danos a saúde humana caso seus limites de tolerância 

sejam excedidos ou devidos ao tempo de exposição tais como: distúrbios 
gastrointestinais,  irritabilidade, nervosismo, stress, vertigens, cefaléia, zumbido, perda 
gradativa da audição.       
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19. LIMITE DE TOLERANCIA PARA RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (NR-15, 
anexo 1): 
 
           

Nível de ruído dB (A) 
     
Máxima exposição diária permissível 

 
85 

 
8 horas 

 
86 

 
7 horas 

 
87 

 
6 horas 

 
88 

 
5 horas 

 
89 

 
4 horas e 30 minutos 

 
90 

 
4 horas 

 
91 

 
3 horas e 30 minutos 

 
92 

 
3 horas 

 
93 

 
2 horas e 40 minutos 

 
94 

 
2 horas e 15 minutos 

 
95 

 
2 horas 

 
96 

 
1 hora e 45 minutos 

 
98 

 
1 hora e15 minutos 

 
100 

 
1 hora 

 
102 

 
45 minutos 

 
104 

 
35 minutos 

 
105 

 
30 minutos 

 
106 

 
25 minutos 

 
108 

 
20 minutos 

 
110 

 
15 minutos 

 
112 

 
10 minutos 

 
114 

 
8 minutos 

 
115 

 
7 minutos 
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20. . APARELHOS UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA; 
VIBRAÇÃO CORPO INTEIRO, MÃO E BRAÇO; AVALIAÇÃO QUÍMICA; AVALIAÇÃO DA 
TEMPERATURA; E ILUMINÂNCIA. 
 

- Dosímetro Marca Queste, modelo NoisePró DLX ANSI S1.25-1991.ANSI S1 4-1983 TIPO-2 
 
- Calibrador QC-10 Marca Quest IEC 942, Classe 1 
 
- Dosímetro marca Instrutherm modelo DOS-500 Nº de série 120902117-Tipo: 2        
 
- Dosímetro marca Instrutherm modelo DOS-500 Nº de série 140909232-Tipo: 2 
 
- Decibelímetro Digital Marca Impac IP- 920 – IEC 61672-1 Classe 2  
 
- Calibrador Acústico Marca Impac IP - 100 Nº de série 015448 Classe 2.  
 
- Bomba de Amostragem Digital de Poeira e Gases - Modelo ACCURA - 2, marca CRIFFER 
 
- Calibrador Analógico para Bombas de Amostragem CR-402 
 
- Medidor de Vibrações ocupacionais Corpo Inteiro, mão e braço - VIBRATE -VCI 
 
- Calibrador de Vibração CR-1 
 
 
As mensurações dos níveis de pressão sonora são efetuadas com microfone oriculado no 
campo sonoro próximo ao ouvido do trabalhador. 

 
 
21. RECOMENDAÇÕES GERAIS: 
 
 
> Quando adquirir E.P.I observar a data de validade do CA (Certificado de Aprovação) 

> Elaborar e implementar o P.P.R.A (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) 

> Elaborar e implementar o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional) 

> Elaborar e implementar o PCA (Programa de Conservação Auditiva) 

> Implantar Ordens de Serviços sobre segurança no Trabalho 

 
 
 



 

 
LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho 

Município de Orleans - DEMAIS 

 

 
                              G. A TOP SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

                                Rua Almir dos Santos Pinheiro, Nº 38, salas 1 e 2 
                            Urussanga - SC 

 
 

 
  

 
228 

 
21.1. RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES  
 
  As radiações não ionizantes provocam aquecimento do corpo, queimaduras na 
pele, lesões na retina e em alguns casos cataratas. Os males vão desde escurecimento 
da pele até queimaduras e câncer cutâneo. Pode também levar a cegueira. 
 

Para os trabalhadores diretamente expostos é indispensável os protetores 
oculares e faciais, proteger mãos, braços, tórax com equipamentos que absorvem ou 
refletem a radiação. Produzido pela soldagem ou corte com maçarico.  
 
22- SISTEMA AUDITIVO: 

 
 

               O nosso sistema auditivo está dividido em três partes principais: Orelha 
externa, orelha média e orelha interna.  
De uma maneira bem simplificada, podemos dizer que a orelha externa é composta pelo 
pavilhão da orelha, que é uma fina cartilagem elástica recoberta de pele, que capta e 
direciona as ondas sonoras, canalizando-as até o tímpano e pelo meato acústico 
externo, que é um canal que se estende até a membrana do tímpano e é bastante 
sinuosa. Este canal tem aproximadamente 3.5cm, variando de uma pessoa para outra.  
 
Fazem parte da Orelha Média a membrana timpânica, que é constituída por um material 
muito fino de espessura de 0,1mm, os três ossinhos (begônia, estribo, martelo), que 
transmitem as vibrações da membrana e a tuba auditiva, que mantém o arejamento das 
cavidades da orelha média, através de uma abertura intermitente que se dá no ato de 
deglutir, bocejar ou espirrar. No final da orelha média, está a janela oval. 
 
A janela oval está ligada a Orelha Interna, que é composta por um conjunto de 
cavidades. Uma delas é a cóclea, parecida com um caracol e possui duas e meia 
espiras enroladas ao redor de uma área central, refleta de células ciliares externas e 
internas, responsáveis por transmitir as vibrações do liquido coclear para o nervo 
acústico, que leva os impulsos aos centros corticais da audição no cérebro, onde se dá 
o fenômeno consciente da sensação sonora. 
No processo da fala, por exemplo, estão sendo formadas ondas, devido a uma variação 
de pressão no ar. Se esta variação e pressão possuir uma intensidade suficiente para 
vibrar a membrana timpânica, essas vibrações são transmitidas a orelha  
média, através da alavanca formada pelos três pequenos ossinhos, chegando a orelha 
interna e ao nervo acústico.    
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23- O SOM, O RUIDO E AS INTERAÇÕES COM OS TRABALHADORES: 

 
                 Podemos entender o som como qualquer variação de pressão em um meio 
elástico (no ar, água ou outro meio) que o ouvido possa detectar, ou seja, uma vibração 
que é transmitida na forma de ondas e percebida pelo trabalhador como agradável. O 
meio mais importante neste trabalho é o aéreo. 
Quando o som não é desejado ou incomodo, ou possui uma combinação não 
harmoniosa, dizemos que o mesmo se transformou em Ruído ou barulho. Uma das 
principais características do ruído é a mistura de sons, cujas freqüências não seguem 
uma regra precisa. 
Existem alguns fatores responsáveis por transformar um som agradável em um ruído 
irritante e desagradável. São eles: 
 
23.1 - Duração da exposição. 
 
23.2 - Distancia da fonte geradora de ruído. 
 
23.3 - Tipos d ruídos. 
 
23.4 - Frequência / Intensidade. 
 
23.5 - Susceptibilidade Individual. 
 
24- PAIR-PERDA AUDITIVA INDUZIDA PELO RUÍDO:  

                 Em ambiente ocupacional, também denominada por Disacusia, Hipoacusia ou 
Surdez ocupacional, é causada pela exposição prolongada a níveis elevados de ruídos. 
A perda auditiva induzida pelo ruído é indolor, gradual e seus sinais são quase 
imperceptíveis (zumbido no ouvido durante ou após a exposição a níveis altos de ruído, 
dificuldade de manter uma conversação normal, sensação dos sons estarem abafados). 
Com a destruição das células ciliadas da cóclea, a orelha interna perde a capacidade de 
transformar as ondas sonoras em impulsos nervosos e consequentemente, é o fim da 
audição. Infelizmente, não se conhece ainda a cura para células ciliadas destruídas.  
 
25- FATORES QUE LEVA A PERDA AUDITIVA: 

               Existem diversos fatores que podem levar a perda na audição, além da PAIR 
ocupacional. No ambiente de trabalho, as diversas combinações entre agentes físicos 
agressivos e agentes químicos facilmente encontrados, tornam-se riscos a saúde dos 
expostos. Por este motivo, as perdas Auditivas Ocupacionais não devem ser restritas as  
Perdas Auditivas Induzidas por Ruídos, pois podem ocorrer casos de perdas auditivas 
ocupacionais e não ocupacionais sem que haja, necessariamente exposições ao ruído. 
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Outros fatores, além da PAIR ocupacional, que podem levar a perda auditiva: Exposição 
durante lazer ou segundo oficio: diversas ocupações e atividades, pela natureza do 
trabalho, acabam por expor indivíduos a níveis excessivos de ruídos, tais como: 
 
25.1 - Pratica de tiro ao alvo. 
 
25.2 - Música alta. 
 
25.3 - Marcenaria doméstica.  
 
25.4 - Presbiacusia que é a perda auditiva por envelhecimento do sistema auditivo. 
 
25.5 - Causas patológicas, como rubéola, meningite, infecções do aparelho auditivo. 
 
25.6 - Surdez hereditária. 
 
25.7 - Trauma na cabeça. 
 
25.8 - Drogas Ototóxicas; existem casos de problemas auditivos relacionados ao 
consumo de medicamentos, como por exemplo, certos antibióticos, anti-depressivos etc.  
 
25.9 - Agentes Químicos Ototóxicos, que por si só ou quando combinado ao ruído, pode 
causar danos a audição.   
 
26. ILUMINACÃO 
 

Uma iluminação adequada dos locais de trabalho mostra vantagem para 
empregados e empregadores por apresentar: 
Aumento da produção, melhor acabamento de trabalho, diminuição de desperdício de 
material, redução no número de acidentes, melhor supervisão dos trabalhos, limpeza e 
ordem.  
 
Para que os níveis de iluminação atendam aos limites  da  NR 17, sugerimos :     
                                                                   

 Nos locais onde o nível exigido é muito alto, a solução é a instalação de 
lâmpadas localizadas sobre os campos de trabalho.  

 Os níveis mínimos de iluminância devem ser mantidos, independentemente da 
iluminação natural.  

 Paredes e tetos devem ser pintados com cores claras. 

 Manutenção das instalações, substituindo lâmpadas danificadas. 
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27. OLEO MINERAL, GRAXA E ESMALTE SINTÉTICO, SOLVENTES 
 

 

                 Os trabalhadores que durante sua atividade normal manipulam, solventes, 
óleos, graxas e tintas, ficam com a pele das mãos recobertas por uma camada 
gordurosa e aderente que penetra profundamente nos poros e pregas cutâneas. Esta 
camada permanece aderida à pele até que seja feita a lavagem das mãos e antebraços 
com água e sabão.  

 
A exposição prolongada pode causar efeitos sobre o organismo através da pele, 

dos olhos, sistema respiratório, e digestivo.   
  A legislação vigente não estabelece mínimo de exposição ou freqüência para 
caracterizar como insalubre o trabalho com contato com graxas e óleos minerais, pois a 
determinação da insalubridade atende critério qualitativo e não quantitativo. 
 
 
28. RADIAÇÕES IONIZANTES: 
 
 
 

Nas atividades ou operações onde trabalhadores possam ser expostos a 
radiações ionizantes, os limites de tolerância, os princípios, as obrigações e controles 
básicos para a proteção do homem e do seu meio ambiente contra possíveis efeitos  
indevidos causados pela radiação ionizantes são constantes da Norma CNEN - NE - 
3.01: “Diretrizes Básicas de Radioproteção de Julho de 1988”.  
            
 
 
29. AGENTES BIOLÓGICOS: 
 
 
 
Conforme a NR 15 em seu anexo 14 – Agentes Biológicos - a insalubridade nas 
atividades que envolvem agentes biológicos, são caracterizadas pela avaliação 
qualitativa.   

 
A contaminação biológica se dá por diversos agentes microbianos como 

bactérias, vírus, fungos, bacilos, protozoários e parasitas que colonizam o pessoal 
médico e paramédico e nas roupas sujas contaminadas e no contato direto e 
permanente com os pacientes. 
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30. TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
 
 

O presente documento elaborado pelo profissional, infra-assinado, é composto 
por 231 páginas, sendo que todas as informações aqui contidas relacionadas ao 
levantamento e análises técnicas realizadas, são de sua responsabilidade. Porém, toda 
e qualquer necessidade de execução e manutenção das medidas de controle de 
agentes nocivos relatadas, no sentido de neutralização dos riscos para cessação do 
enquadramento para aposentadoria especial, serão de responsabilidade única e 
exclusiva da Empresa. 

 
Está autorizada a utilização deste laudo como instrumento legal perante a 

fiscalização trabalhista, Justiça do Trabalho, Sindicato, INSS e outros Órgãos Oficiais. 
 

Fica expressamente declarado a não obrigação e compromisso do profissional, 
realizador deste laudo, atuarem como perito assistente, sem prévia consulta, tanto para 
o empregador quanto para os empregados, em reclamatórias trabalhistas, processos ou 
ações diversas que envolvam as relações trabalhistas ou previdenciárias.  
                                                                                                     
 

Urussanga, 24 de junho de 2019. 
                                                   
         

 

 

Dr. Adão Rinede Alves de Almeida 
Médico do Trabalho RQE Nº 15171 

CRMSC Nº 8899 
 

Jorge Luiz Koch 
Prefeito Municipal de Orleans 
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ANEXO I 
RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DOS 

NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA  
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