
                    
                    PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA

SEMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO

PPRA

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS

 

Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE):  84.11-6

Número de Funcionários:                                                       89

Endereço: Av. Dr. Paulo de Moraes, 2113 – Bairro Paulista

                  Piracicaba – SP

ABRIL – 2013



Secretaria:

SEMA
Divisão / Deptº: Gabinete Executivo/Desenvolvimento Rural Nº de Funcionários:

03
Cargo : Assessor de gabinete do Secretário  - Comissionado

Descrição das Atividades Atuais: 

Principal intermediário e porta-voz do Secretário Municipal;
      Participa diretamente na administração articulando as ações da Secretaria;
      Exerce a função de ligação junto ao Núcleo de Apoio Administrativo na resoluções da Secretaria;
      Participa das reuniões de planejamento, ações, eventos e outros da Secretaria. 

Reconhecimento

Avaliação (Físicos/Químicos/Biológicos)

Descrição do
Agente

Un. de
Trabalho

Tipo de
Avaliação

Ponto de
Medição

Data
Tempo de
Exposição

Medição Limite de Tolerância 

- - - - - - - -

Medidas de Proteção Propostas 
Coletiva: Orientação quanto a procedimentos ao encontrar animais peçonhentos na zona rural durante atividades. 

Administrativa:  Adquirir epis indicados pelo SESMT, fornecer aos funcionários conforme a Norma Regulamentadora NR-06.

Individual: Capacete de segurança, óculos de segurança, protetor auricular (silicone), calçado de segurança e protetor solar FPS60 em 
visitas/atividades de campo. (Eventualmente quando for realizar visitas de inspeção na zona rural) 

 



Secretaria:

SEMA
Divisão / Deptº: Almoxarifado, varejões municipais Nº de Funcionários:

06
Cargo : Auxiliar de ofício (01 CLT) – (05 ESTATUTO PMP) 

Descrição das Atividades Atuais:
 
         Organiza e executa serviços de recebimento, registro, guarda, fornecimento e inventario de materiais, observando
as normas e dando orientação sobre o desenvolvimento desses trabalhos, para manter o estoque em condições de 
atender as equipe de campo e administrativa da SEMA.

Reconhecimento

Avaliação (Físicos/Químicos/Biológicos)

Descrição do
Agente

Un. de
Trabalho

Tipo de
Avaliação

Ponto de
Medição

Data
Tempo de
Exposição

Medição Limite de Tolerância 

- - - - - - - -

Medidas de Proteção Propostas 
Coletiva: Orientação quanto a procedimentos ao encontrar animais peçonhentos na zona rural durante atividades. 

Administrativa: Adquirir epis indicados pelo SESMT, fornecer aos funcionários conforme a Norma Regulamentadora NR-06. 

Individual:  Capacete de segurança, óculos de segurança, protetor auricular (silicone), protetor respiratório PFF1, calçado de segurança e luvas 
de vaqueta (mista). 

 

Secretaria:
Divisão / Deptº: Abastecimento Nº de Funcionários:



SEMA 01
Cargo :  Chefe de setor de produção agrícola – Função gratificada – escriturário -

Descrição das Atividades Atuais: 

              Chefia  e coordena as fiscalizações e orienta quanto aos aspectos de preços, qualidade e quantidade de
produtos, conforme o disposto no Código de Defesa do Consumidor e legislação pertinente, com acompanhamento e de
acordo com as diretrizes do PROCON e  SUNAB. Auxiliar na elaboração de pesquisas de produtos e serviços quanto aos
aspectos de quantidade, qualidade, segurança e preços, nos diversos ramos de atividades. Receber, analisar, avaliar,
encaminhar  e  apurar  denúncias de consumidores.  Efetuar  alterações nos  termos da legislação  pertinente.  Notificar
estabelecimentos para prestação de informações. Executar quaisquer outras tarefas afins que forem atribuídas.

Reconhecimento

Avaliação (Físicos/Químicos/Biológicos)

Descrição do
Agente

Un. de
Trabalho

Tipo de
Avaliação

Ponto de
Medição

Data
Tempo de
Exposição

Medição Limite de Tolerância 

- - - - - - - -

Medidas de Proteção Propostas 
Coletiva: Orientação quanto a procedimentos ao encontrar animais peçonhentos na zona rural durante atividades. 

Administrativa:  Adquirir epis indicados pelo SESMT, fornecer aos funcionários conforme a Norma Regulamentadora NR-06.  

Individual:   Calçado de segurança, óculos de segurança e protetor solar FPS60.

 

Secretaria:

SEMA
Divisão / Deptº: Zona Rural/Varejões Municipais Nº de Funcionários:

01
Cargo :  Chefe de setor de informações e apoio a organizações de abastecimento – Função gratificada – Auxiliar de ofício



Descrição das Atividades Atuais: 

            Planeja, coordena, promove a execução de todas as atividades do departamento sob sua responsabilidade, 
orientando, controlando e avaliando resultados, para assegurar o bom andamento das metas planejadas/objetivadas.

Reconhecimento

Avaliação (Físicos/Químicos/Biológicos)

Descrição do
Agente

Un. de
Trabalho

Tipo de
Avaliação

Ponto de
Medição

Data
Tempo de
Exposição

Medição Limite de Tolerância 

- - - - - - - -

Medidas de Proteção Propostas 
Coletiva: Orientação quanto a procedimentos ao encontrar animais peçonhentos na zona rural durante atividades. 

Administrativa: Adquirir epis indicados pelo SESMT, fornecer aos funcionários conforme a Norma Regulamentadora NR-06. 

Individual: Capacete de segurança, óculos de segurança, protetor auricular (silicone), calçado de segurança e protetor solar FPS60 em 
visitas/atividades de campo. 

 

Secretaria:

SEMA
Divisão / Deptº: Núcleo de Apoio Administrativo Nº de Funcionários:

01
Cargo :  Chefe Apoio Administrativo da Sema. (Escriturária)



Descrição das Atividades Atuais:  

        Responsável geral do Núcleo de Apoio Administrativo;
        Supervisiona o andamento do setor quanto a documentações, horários, prioridades, 
solicitações, dentre outros;
        Participa de reuniões do Gabinete Municipal, dentre outras;
        Programa, convoca e ministra reuniões no departamento quando necessário.

Reconhecimento

Avaliação (Físicos/Químicos/Biológicos)

Descrição do
Agente

Un. de
Trabalho

Tipo de
Avaliação

Ponto de
Medição

Data
Tempo de
Exposição

Medição Limite de Tolerância 

- - - - - - - -

Medidas de Proteção Propostas 
Coletiva: Orientação quanto a procedimentos ao encontrar animais peçonhentos na zona rural durante atividades. 

Administrativa:  Adquirir epis indicados pelo SESMT, fornecer aos funcionários conforme a Norma Regulamentadora NR-06.

Individual: 

Secretaria:

SEMA
Divisão / Deptº: Varejões municipais. Nº de Funcionários:

01
Cargo :  Chefe de setor de fiscalização de mercados – Função gratificada - Carpinteiro



Descrição das Atividades Atuais: 

              É responsável pela atividades a serem realizadas pela equipe, coordena as ações, realiza
checagem dos equipamentos a serem utilizados, orienta a equipe quanto ao uso dos equipamentos
de proteção individual e igualmente quanto as ferramentas. 

Reconhecimento

Avaliação (Físicos/Químicos/Biológicos)

Descrição do
Agente

Un. de
Trabalho

Tipo de
Avaliação

Ponto de
Medição

Data
Tempo de
Exposição

Medição Limite de Tolerância 

- - - - - - - -

Medidas de Proteção Propostas 
Coletiva: Orientação quanto a procedimentos ao encontrar animais peçonhentos na zona rural durante atividades. 

Administrativa:  Adquirir epis indicados pelo SESMT, fornecer aos funcionários conforme a Norma Regulamentadora NR-06.

Individual: Capacete de segurança, óculos de segurança, protetor auricular (silicone), calçado de segurança e protetor solar FPS60 em 
visitas/atividades de campo. 

 

Secretaria:

SEMA
Divisão / Deptº: Abastecimento Nº de Funcionários:

01
Cargo :  Chefe de divisão de operações de mercados – Função gratificada - Motorista



Descrição das Atividades Atuais: 

              Coordena e ordena a elaboração de pesquisas de produtos e serviços quanto aos aspectos de quantidade,
qualidade,  segurança  e  preços,  nos  diversos  ramos de  atividades.  Receber,  analisar,  avaliar,  encaminhar  e  apurar
denúncias de consumidores. Efetuar alterações nos termos da legislação pertinente. Notificar estabelecimentos para
prestação de informações. Executar quaisquer outras tarefas afins que forem atribuídas.

Reconhecimento

Avaliação (Físicos/Químicos/Biológicos)

Descrição do
Agente

Un. de
Trabalho

Tipo de
Avaliação

Ponto de
Medição

Data
Tempo de
Exposição

Medição Limite de Tolerância 

- - - - - - - -

Medidas de Proteção Propostas 
Coletiva: Orientação quanto a procedimentos ao encontrar animais peçonhentos na zona rural durante atividades. 

Administrativa:  Adquirir epis indicados pelo SESMT, fornecer aos funcionários conforme a Norma Regulamentadora NR-06.  

Individual:   Calçado de segurança, óculos de segurança e protetor solar FPS60.

 

Secretaria:

SEMA
Divisão / Deptº: Desenvolvimento rural Nº de Funcionários:

01
Cargo :  Chefe de setor - Comissionado



Descrição das Atividades Atuais: 

              É responsável pela atividades a serem realizadas pela equipe, coordena as ações, realiza
checagem dos equipamentos a serem utilizados, orienta a equipe quanto ao uso dos equipamentos
de proteção individual e igualmente quanto as ferramentas. 

Reconhecimento

Avaliação (Físicos/Químicos/Biológicos)

Descrição do
Agente

Un. de
Trabalho

Tipo de
Avaliação

Ponto de
Medição

Data
Tempo de
Exposição

Medição Limite de Tolerância 

- - - - - - - -

Medidas de Proteção Propostas 
Coletiva: Orientação quanto a procedimentos ao encontrar animais peçonhentos na zona rural durante atividades. 

Administrativa:  Adquirir epis indicados pelo SESMT, fornecer aos funcionários conforme a Norma Regulamentadora NR-06.

Individual: 

Secretaria:

SEMA
Divisão / Deptº: Zona Rural/Varejões Municipais Nº de Funcionários:

01
Cargo :  Chefe de setor de implemento e manutenção de obras e serviços – Função gratificada - pedreiro



Descrição das Atividades Atuais: 

            Planeja, coordena, promove a execução de todas as atividades do departamento sob sua responsabilidade, 
orientando, controlando e avaliando resultados, para assegurar o bom andamento das metas planejadas/objetivadas.

Reconhecimento

Avaliação (Físicos/Químicos/Biológicos)

Descrição do
Agente

Un. de
Trabalho

Tipo de
Avaliação

Ponto de
Medição

Data
Tempo de
Exposição

Medição Limite de Tolerância 

- - - - - - - -

Medidas de Proteção Propostas 
Coletiva: Orientação quanto a procedimentos ao encontrar animais peçonhentos na zona rural durante atividades. 

Administrativa: Adquirir epis indicados pelo SESMT, fornecer aos funcionários conforme a Norma Regulamentadora NR-06. 

Individual: Capacete de segurança, óculos de segurança, protetor auricular (silicone), calçado de segurança e protetor solar FPS60 em 
visitas/atividades de campo. 

 

Secretaria:

SEMA
Divisão / Deptº: Zona rural Nº de Funcionários:

01
Cargo :  Chefe de divisão de obras e serviços rurais – Função gratificada – Serviços gerais

Descrição das Atividades Atuais: 



              É responsável pela atividades a serem realizadas pela equipe, coordena as ações, realiza checagem dos
equipamentos a serem utilizados, orienta a equipe quanto ao uso dos equipamentos de proteção individual e igualmente
quanto as ferramentas.
                   É responsável pela manutenção e construção de pontes em madeiras na zona rural.
                   É responsável pela manutenção e construção das galerias pluviais na zona rural.  

Reconhecimento

Avaliação (Físicos/Químicos/Biológicos)

Descrição do
Agente

Un. de
Trabalho

Tipo de
Avaliação

Ponto de
Medição

Data
Tempo de
Exposição

Medição Limite de Tolerância 

Físicos
(Ruídos)

Zona
rural

Quantitativa
Posto de
trabalho

18/09/2012 Intermitente 94 decibéis

85 decibéis para 08
horas, conforme

NR-15  

Físicos
(Radiação

não
ionizante)

Zona
rural

Qualitativa
Posto de
trabalho

18/09/2012 Intermitente - -

Químico
(Poeiras)

Zona
rural

Quantitativa
Posto de
trabalho

18/09/2012 Eventual

Particulado
respirável: 4,752

mg/m3

Sílica: N.D.

10 mg/m3

0.025mg/m

Medidas de Proteção Propostas 
Coletiva: Orientação quanto a procedimentos ao encontrar animais peçonhentos na zona rural durante atividades. 

Administrativa:  Adquirir epis indicados pelo SESMT, fornecer aos funcionários conforme a Norma Regulamentadora NR-06.

Individual: Capacete de segurança, óculos de segurança, protetor auricular (silicone), calçado de segurança e protetor solar FPS60 em 
visitas/atividades de campo. 

 

Secretaria:

SEMA
Divisão / Deptº: Abastecimento Nº de Funcionários:

01
Cargo :  Chefe de divisão - Comissionado

Descrição das Atividades Atuais: 



              É responsável pela atividades a serem realizadas pela equipe, coordena as ações, realiza
checagem dos equipamentos a serem utilizados, orienta a equipe quanto ao uso dos equipamentos
de proteção individual e igualmente quanto as ferramentas. 

Reconhecimento

Avaliação (Físicos/Químicos/Biológicos)

Descrição do
Agente

Un. de
Trabalho

Tipo de
Avaliação

Ponto de
Medição

Data
Tempo de
Exposição

Medição Limite de Tolerância 

- - - - - - - -

Medidas de Proteção Propostas 
Coletiva: Orientação quanto a procedimentos ao encontrar animais peçonhentos na zona rural durante atividades. 

Administrativa:  Adquirir epis indicados pelo SESMT, fornecer aos funcionários conforme a Norma Regulamentadora NR-06.

Individual: Capacete de segurança, óculos de segurança, protetor auricular (silicone), calçado de segurança e protetor solar FPS60 em 
visitas/atividades de campo. (Eventualmente quando for realizar visitas de inspeção na zona rural)

 

Secretaria:

SEMA
Divisão / Deptº: Desenvolvimento Rural Nº de Funcionários:

01
Cargo :  Encarregado de equipe - Comissionado

Descrição das Atividades Atuais: 



              É responsável pela atividades a serem realizadas pela equipe, coordena as ações, realiza
checagem dos equipamentos a serem utilizados, orienta a equipe quanto ao uso dos equipamentos
de proteção individual e igualmente quanto as ferramentas. 

Reconhecimento

Avaliação (Físicos/Químicos/Biológicos)

Descrição do
Agente

Un. de
Trabalho

Tipo de
Avaliação

Ponto de
Medição

Data
Tempo de
Exposição

Medição Limite de Tolerância 

- - - - - - - -

Medidas de Proteção Propostas 
Coletiva: Orientação quanto a procedimentos ao encontrar animais peçonhentos na zona rural durante atividades. 

Administrativa:  Adquirir epis indicados pelo SESMT, fornecer aos funcionários conforme a Norma Regulamentadora NR-06.

Individual: Capacete de segurança, óculos de segurança, protetor auricular (silicone), calçado de segurança e protetor solar FPS60 em 
visitas/atividades de campo. 

 

Secretaria:

SEMA
Divisão / Deptº: Manutenção Nº de Funcionários:

01
Cargo :  Eletricista – ESTATUTO PMP

Descrição das Atividades Atuais: 



     Instala e faz manutenção das redes de distribuição de energia e equipamento elétricos em geral, guiando-se por
esquemas  e  outras  especificações,  utilizando  ferramentas  e  aparelhos  de  medição,  para  assegurar  o  bom
funcionamento do sistema elétrico.

Reconhecimento

Avaliação (Físicos/Químicos/Biológicos)

Descrição do
Agente

Un. de
Trabalho

Tipo de
Avaliação

Ponto de
Medição

Data
Tempo de
Exposição

Medição Limite de Tolerância 

- - - - - - - -

Medidas de Proteção Propostas 
Coletiva: Orientação quanto a procedimentos ao encontrar animais peçonhentos na zona rural durante atividades. 

Administrativa:  Adquirir epis indicados pelo SESMT, fornecer aos funcionários conforme a Norma Regulamentadora NR-06.

Individual: Capacete de segurança, óculos de segurança, protetor auricular (silicone), calçado de segurança com biqueira de pvc, luvas para 
eletricista, cinto de segurança tipo paraquedista, cinto de segurança tipo abdominal e protetor solar FPS60.  

 

Secretaria:

SEMA
Divisão / Deptº: Desenvolvimento Rural Nº de Funcionários:

01
Cargo : Engenheira  civil - CLT

Descrição das Atividades Atuais: 



            Elabora, executa e dirige projetos de engenharia civil, estudando características e preparando planos, métodos de
trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção, a manutenção e o reparo das obras e
assegurar os padrões técnicos.

Reconhecimento

Avaliação (Físicos/Químicos/Biológicos)

Descrição do
Agente

Un. de
Trabalho

Tipo de
Avaliação

Ponto de
Medição

Data
Tempo de
Exposição

Medição Limite de Tolerância 

- - - - - - - -

Medidas de Proteção Propostas 
Coletiva: Orientação quanto a procedimentos ao encontrar animais peçonhentos na zona rural durante atividades. 

Administrativa: Adquirir epis indicados pelo SESMT, fornecer aos funcionários conforme a Norma Regulamentadora NR-06. 

Individual: Capacete de segurança, óculos de segurança, protetor auricular (silicone), calçado de segurança e luvas em (vaqueta) mista e 
protetor solar FPS60 em atividades de campo. (Eventualmente quando for realizar visitas de inspeção na zona rural)

 

Secretaria:

SEMA
Divisão / Deptº: Zona Rural/Varejões Municipais Nº de Funcionários:

01
Cargo :  Diretor de departamento de abastecimento – Função gratificada – Técnico nível médio 

Descrição das Atividades Atuais: 

            Planeja, coordena, promove a execução de todas as atividades do departamento sob sua responsabilidade, 



orientando, controlando e avaliando resultados, para assegurar o bom andamento das metas planejadas/objetivadas.

Reconhecimento

Avaliação (Físicos/Químicos/Biológicos)

Descrição do
Agente

Un. de
Trabalho

Tipo de
Avaliação

Ponto de
Medição

Data
Tempo de
Exposição

Medição Limite de Tolerância 

- - - - - - - -

Medidas de Proteção Propostas 
Coletiva: Orientação quanto a procedimentos ao encontrar animais peçonhentos na zona rural durante atividades. 

Administrativa: Adquirir epis indicados pelo SESMT, fornecer aos funcionários conforme a Norma Regulamentadora NR-06. 

Individual: 

Secretaria:

SEMA
Divisão / Deptº: Núcleo de Apoio Administrativo Nº de Funcionários:

02
Cargo :  Escriturária (01 CLT) – (01 ESTATUTO PMP)

Descrição das Atividades Atuais: 

            Datilografar ou digitar cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências da unidade, atendendo as
exigências  de  padrões  estéticos,  baseando-se  nas  minutas  fornecidas  para  atender  as  rotinas  administrativas,



recepcionar pessoas que procuram a unidade, inteirando-se dos assuntos a serem tratados, objetivando prestar-lhes as
informações  desejadas;  organizar  e  manter  atualizado  o  arquivo  de  documentos  da  unidade,  classificando-os  por
assunto,  em  ordem  alfabética,  visando  a  agilização  de  informações;  efetuar  controles  relativamente  complexos,
envolvendo interpretação e comparação de dois ou mais dados, conferência de cálculos de licitações, controle de férias,
contábil  ou outros tipos similares de controle,  para cumprimento das necessidades administrativas;  efetuar  cálculos
utilizando fórmulas e envolvendo dados comparativos; cálculos de juros de mora, correção monetária e outros; atender e
efetuar ligações telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotina ou prestando informações relativas aos
serviços executados,  operar  e conservar  equipamentos de reprodução xerográfica,  fac-símile e microcomputadores;
controlar o recebimento e expedição de correspondência, registrando-a em livro próprio, com a finalidade de encaminhá-
la ou despachá-la para pessoas interessadas; redigir memorandos, circulares, relatórios, ofícios simples, observando os
padrões estabelecidos para assegurar  o funcionamento do sistema de comunicação administrativa;  executar  outras
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Reconhecimento

Avaliação (Físicos/Químicos/Biológicos)

Descrição do
Agente

Un. de
Trabalho

Tipo de
Avaliação

Ponto de
Medição

Data
Tempo de
Exposição

Medição Limite de Tolerância 

- - - - - - - -

Medidas de Proteção Propostas 
Coletiva: Orientação quanto a procedimentos ao encontrar animais peçonhentos na zona rural durante atividades. 

Administrativa: Adquirir epis indicados pelo SESMT, fornecer aos funcionários conforme a Norma Regulamentadora NR-06. 

Individual:  Óculos de segurança (cor amarela) contra fadiga ocular por uso de computador, calçado de segurança.  

 

Secretaria:

SEMA
Divisão / Deptº: Desenvolvimento Rural Nº de Funcionários:

01
Cargo :  Médica Veterinária – ESTATUTO PMP

Descrição das Atividades Atuais: 

       Planeja,  organiza,  supervisiona  e  executa  programas  de  defesa  sanitária,  proteção,  aprimoramento  e
desenvolvimento  da pecuária,  realizando estudos e  pesquisas,  aplicando conhecimentos,  dando consultas,  fazendo
relatórios, exercendo fiscalização e empregando métodos, para assegurar a sanidade do rebanho, a produção racional



econômica de alimentos e a saúde da comunidade e também em todas atividade ligadas ao SIM (Selo de Inspeção
Municipal).

Reconhecimento

Avaliação (Físicos/Químicos/Biológicos)

Descrição do
Agente

Un. de
Trabalho

Tipo de
Avaliação

Ponto de
Medição

Data
Tempo de
Exposição

Medição Limite de Tolerância 

Biológicos,
parasitas,

bactérias e
protozoário

Inspeção
em sítios

produtores
de

alimentos
de origem
animal. 

Qualitativa
Ambiente

de
Trabalho

18/09/2012 Intermitente
Não aplica-se

medições conforme
Anexo 14 da NR-15

-

Medidas de Proteção Propostas 
Coletiva: Orientação quanto a procedimentos ao encontrar animais peçonhentos na zona rural durante atividades. 

Administrativa:  Adquirir epis indicados pelo SESMT, fornecer aos funcionários conforme a Norma Regulamentadora NR-06.

Individual:  Luvas em látex, luvas nitrílicas (para concentrados emulsionáveis), Protetor respiratório PFF2-VO, Protetor facial em acrílico, óculos  
de proteção incolor,  vestimenta em material impermeável (jaleco/avental, calça), touca arábe, calçado de segurança, botas 100% em borracha 
(tipo 7 léguas) e protetor solar FPS60. (Eventualmente quando for realizar visitas de inspeção na zona rural)  

 

Secretaria:

SEMA
Divisão / Deptº: Zona Rural, Zona urbana Nº de Funcionários:

25
Cargo :  Motorista (11 CLT) – (14 ESTATUTO PMP)

Descrição das Atividades Atuais: 

                      Dirige veículo leve, manipulando os comandos e conduzindo-o no trajeto indicado segundo as regras de
trânsito para entregar ou recolher documentos, realiza viagens para deslocar funcionários e chefias para outros locais do
município e também para outros municípios quando necessário.
                     Dirigir automóveis, caminhonetas, caminhões e demais veículos de transporte de passageiros e cargas



pertencentes à  frota  municipal,  obedecendo ao Código Nacional  de Trânsito,  verificar  diariamente as condições de
funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios,
embreagem, faróis,  abastecimento  de combustível,  etc,  transportar  pessoas e materiais,  orientar  o  carregamento e
descarregamento de cargas com o fim de manter o equilíbrio do veículo e evitar danos aos materiais transportados, zelar
pela segurança de passageiros verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de segurança, manter os veículos
limpos, internos e externamente, em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário, observar os
períodos  de revisão  e manutenção preventiva  do veículo,  anotar,  segundo normas estabelecidas,  a  quilometragem
rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas transportadas, itinerários e outras ocorrências.

Reconhecimento

Avaliação (Físicos/Químicos/Biológicos)

Descrição do
Agente

Un. de
Trabalho

Tipo de
Avaliação

Ponto de
Medição

Data
Tempo de
Exposição

Medição Limite de Tolerância 

Físicos
(Ruídos)

Zona
rural

Quantitativa
Posto de
trabalho

18/09/2012 Intermitente 80 decibéis

85 decibéis para 08
horas, conforme

NR-15  

Físicos
(Radiação

não
ionizante)

Zona
rural

Qualitativa
Posto de
trabalho

18/09/2012 Intermitente - -

Químico
(Poeiras)

Zona
rural

Quantitativa
Posto de
trabalho

18/09/2012 Eventual

Particulado
respirável: 0,610

mg/m3

Sílica: 0,01 mg/m3

3 mg/m3

0.025mg/m

Medidas de Proteção Propostas 
Coletiva: Orientação quanto a procedimentos ao encontrar animais peçonhentos na zona rural durante atividades. 

Administrativa:  Adquirir epis indicados pelo SESMT, fornecer aos funcionários conforme a Norma Regulamentadora NR-06.

Individual:  Óculos de segurança escurecido (Tonalidade de 4), calçado de segurança e protetor solar FPS60. 

 

Secretaria:

SEMA
Divisão / Deptº: Zona Rural/Varejões Municipais Nº de Funcionários:

01
Cargo :  Diretor de departamento de obras rurais e produções agrícolas – Função gratificada - Carpinteiro

Descrição das Atividades Atuais: 

            Planeja, coordena, promove a execução de todas as atividades do departamento sob sua responsabilidade, 
orientando, controlando e avaliando resultados, para assegurar o bom andamento das metas planejadas/objetivadas.
            Responsável pelo trabalhos de manutenção e construção dos varejões municipais. 



Reconhecimento

Avaliação (Físicos/Químicos/Biológicos)

Descrição do
Agente

Un. de
Trabalho

Tipo de
Avaliação

Ponto de
Medição

Data
Tempo de
Exposição

Medição Limite de Tolerância 

Físicos
(Radiação

não
ionizante)

Zona
rural

Qualitativa
Posto de
trabalho

18/09/2012 Intermitente - -

Químico
(Poeiras)

Zona
rural

Quantitativa
Posto de
trabalho

18/09/2012 Eventual

Particulado
respirável: 4,752

mg/m3

Sílica: N.D.

10 mg/m3

0.025mg/m

Medidas de Proteção Propostas 
Coletiva: Orientação quanto a procedimentos ao encontrar animais peçonhentos na zona rural durante atividades. 

Administrativa: Adquirir epis indicados pelo SESMT, fornecer aos funcionários conforme a Norma Regulamentadora NR-06. 

Individual: Capacete de segurança, óculos de segurança, protetor auricular (silicone), calçado de segurança e protetor solar FPS60 em 
visitas/atividades de campo. 

 

Secretaria:

SEMA
Divisão / Deptº: Desenvolvimento Rural Nº de Funcionários:

01
Cargo :  Engenharia Agrônoma - CLT

Descrição das Atividades Atuais: 
 
            Elabora, desenvolve e supervisiona projetos referentes a processos produtivos agropastoris e agroindustriais, no
sentido de possibilitar maior rendimento e qualidade da produção, garantindo a reprodução dos recursos naturais e a
melhoria da qualidade de vida das populações rurais.

Reconhecimento



Avaliação (Físicos/Químicos/Biológicos)

Descrição do
Agente

Un. de
Trabalho

Tipo de
Avaliação

Ponto de
Medição

Data
Tempo de
Exposição

Medição Limite de Tolerância 

- - - - - - - -

Medidas de Proteção Propostas 
Coletiva: Orientação quanto a procedimentos ao encontrar animais peçonhentos na zona rural durante atividades. 

Administrativa:  Adquirir epis indicados pelo SESMT, fornecer aos funcionários conforme a Norma Regulamentadora NR-06.

Individual:  Capacete de segurança, óculos de segurança, protetor auricular (silicone), calçado de segurança e luvas em (vaqueta) mista, luvas 
em látex e protetor solar FPS60 em atividades de campo. (Eventualmente quando for realizar visitas de inspeção na zona rural)

 

Secretaria:

SEMA
Divisão / Deptº: Zona rural Nº de Funcionários:

16
Cargo :  Operador de máquinas (06 CLT) – (10 ESTATUTO PMP) 

Descrição das Atividades Atuais: 

      Opera máquinas (retroescavadeira, patrol, rolo compactador), conduzindo-as e operando seus comandos, para
escavar, nivelar, aplainar e compactar terra e materiais similares, preparar britas, pedregulhos, resíduos finais de
construção civil  para capeamento de estradas rurais  (vicinais e troncos),  pontes entre  outros,  auxiliando na
execução de obras públicas (em toda zona rural do município e construções/reformas dos varejões municipais).

Reconhecimento



Avaliação (Físicos/Químicos/Biológicos)

Descrição do
Agente

Un. de
Trabalho

Tipo de
Avaliação

Ponto de
Medição

Data
Tempo de
Exposição

Medição Limite de Tolerância 

Físicos
(Ruídos)

Zona
rural

Quantitativa
Posto de
trabalho

18/09/2012 Intermitente 94 decibéis

85 decibéis para 08
horas, conforme

NR-15  

Físicos
(Radiação

não
ionizante)

Zona
rural

Qualitativa
Posto de
trabalho

18/09/2012 Intermitente - -

Químico
(Poeiras)

Zona
rural

Quantitativa
Posto de
trabalho

18/09/2012 Eventual

Particulado
respirável: 0,610

mg/m3

Sílica: N.D.

3 mg/m3

0.025mg/m

Medidas de Proteção Propostas 
Coletiva: Orientação quanto a procedimentos ao encontrar animais peçonhentos na zona rural durante atividades. 

Administrativa: Adquirir epis indicados pelo SESMT, fornecer aos funcionários conforme a Norma Regulamentadora NR-06. 

Individual: Capacete de segurança, óculos de segurança escurecido (tonalidade de 04), protetor auricular de segurança (silicone),  protetor 
respiratório PFF1, calçado de segurança com biqueira de aço, luvas em vaqueta e usar  sempre os dispositivos de segurança da máquina (EX: 
Cinto de segurança no banco do operador/condutor). 

 

Secretaria:

SEMA
Divisão / Deptº: Zona Rural/Varejões Municipais Nº de Funcionários:

02
Cargo : Pedreiro – ESTATUTO PMP

Descrição das Atividades Atuais: 

               Executa trabalhos de alvenaria, assentando pedras ou tijolos de argila ou concreto, em camadas superpostas e
rejuntando-os e fixando-os com argamassa, para levantar muros, paredes, colocando pisos, azulejos e outros similares.

Reconhecimento

Avaliação (Físicos/Químicos/Biológicos)



Descrição do
Agente

Un. de
Trabalho

Tipo de
Avaliação

Ponto de
Medição

Data
Tempo de
Exposição

Medição Limite de Tolerância 

Físicos
(Ruídos)

Zona
rural

Quantitativa
Posto de
trabalho

18/09/2012 Intermitente 98 decibéis

85 decibéis para 08
horas, conforme

NR-15  

Físicos
(Radiação

não
ionizante)

Zona
rural

Qualitativa
Posto de
trabalho

18/09/2012 Intermitente - -

Químico
(Poeiras)

Zona
rural

Quantitativa
Posto de
trabalho

18/09/2012 Eventual

Particulado
respirável: 4,752

mg/m3

Sílica: N.D.

10 mg/m3

0.025mg/m
Químico

(Cimento)
Zona
rural

Qualitativa
Posto de
trabalho

18/09/2012 Intermitente - -

Medidas de Proteção Propostas 
Coletiva: Orientação quanto a procedimentos ao encontrar animais peçonhentos na zona rural durante atividades. 

Administrativa:  Adquirir epis indicados pelo SESMT, fornecer aos funcionários conforme a Norma Regulamentadora NR-06.

Individual: Capacete de segurança, óculos de segurança, protetor auricular (silicone), calçado de segurança com biqueira de aço, luvas de látex,
luvas em raspa de couro, cinto de segurança tipo paraquedista com dois talabartes, protetor respiratório PFF1 e protetor solar FPS60.  
  

 

Secretaria:

SEMA
Divisão / Deptº: Zona Rural/Varejões Municipais Nº de Funcionários:

01
Cargo : Soldador - CLT

Descrição das Atividades Atuais: 

Fazer  soldagens e cortes  em peças metálicas,  tais  como:  porta,  janelas,  canos e máquinas  em geral.  Regular  os
aparelhos de solda de acordo com os trabalhos a executar. Manter-se em dia quanto às medidas de segurança para a
execução dos trabalhos, utilizar adequadamente o equipamento protetor e usar as roupas que lhe forem determinadas
pelos supervisores e chefes imediatos, a fim de garantir a própria proteção e a daqueles com quem trabalha. Zelar pela
conservação e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos utilizados nos serviços típicos da classe, comunicando
ao chefe imediato Qualquer irregularidade ou avaria que não possa ser reparada na própria oficina, a fim de que seja
providenciado o conserto em tempo hábil para não prejudicar os trabalhos. Manter limpo e arrumado o local de trabalho.
Requisitar o material necessário à execução das atribuições típicas da classe.



Reconhecimento

Avaliação (Físicos/Químicos/Biológicos)

Descrição do
Agente

Un. de
Trabalho

Tipo de
Avaliação

Ponto de
Medição

Data
Tempo de
Exposição

Medição Limite de Tolerância 

Físicos
(Ruídos)

Zona
rural

Quantitativa
Posto de
trabalho

18/09/2012 Intermitente 94 decibéis

85 decibéis para 08
horas, conforme NR-

15  

Físicos
(Radiação

não
ionizante)

Zona
rural

Qualitativa
Posto de
trabalho

18/09/2012 Intermitente - -

Químico
(Fumos

metálicos)

Zona
rural

Quantitativa
Posto de
trabalho

18/09/2012 Intermitente
Manganês: N.D. 

Cromo: N.D.

Manganês:
0,2 mg/m3

Cromo: 0.025 mg/m3

Medidas de Proteção Propostas 
Coletiva: Orientação quanto a procedimentos ao encontrar animais peçonhentos na zona rural durante atividades. 

Administrativa:  Adquirir epis indicados pelo SESMT, fornecer aos funcionários conforme a Norma Regulamentadora NR-06.

Individual: Capacete de segurança, óculos de segurança incolor, máscara para soldador com vidro tonalidade de 10 a 14, protetor facial em 
acrílico, protetor auricular (silicone), calçado de segurança com biqueira de aço, luvas em raspa de couro , luvas em vaqueta mista, cinto de 
segurança tipo paraquedista com dois talabartes para atividades acima de 2,00 metros, protetor respiratório PFF2, vestimenta em raspa  de couro
(jaqueta e/ou avental com mangote) e protetor solar FPS60.

 

Secretaria:

SEMA
Divisão / Deptº: Zona Rural/Varejões Municipais Nº de Funcionários:

03
Cargo : Servente de pedreiro – ESTATUTO PMP

Descrição das Atividades Atuais: 

               Auxilia o pedreiro encarregado nos trabalhos de alvenaria, assentando pedras ou tijolos de argila ou
concreto,  em  camadas  superpostas  e  rejuntando-os  e  fixando-os  com  argamassa,  para  levantar  muros,  paredes,
colocando pisos, azulejos e outros similares.

Reconhecimento

Avaliação (Físicos/Químicos/Biológicos)



Descrição do
Agente

Un. de
Trabalho

Tipo de
Avaliação

Ponto de
Medição

Data
Tempo de
Exposição

Medição Limite de Tolerância 

Químicos,
contato

com
cimento 

Diversos
locais da

SEMA
Qualitativa Varejões 18/09/2012 Intermitente - -

Medidas de Proteção Propostas 
Coletiva: Orientação quanto a procedimentos ao encontrar animais peçonhentos na zona rural durante atividades. 

Administrativa:  Adquirir epis indicados pelo SESMT, fornecer aos funcionários conforme a Norma Regulamentadora NR-06.

Individual: Capacete de segurança, óculos de segurança, protetor auricular (silicone), calçado de segurança com biqueira de aço, luvas de látex,
luvas em raspa de couro, cinto de segurança tipo paraquedista com dois talabartes, protetor respiratório PFF1 e protetor solar FPS60.  
  

 

Secretaria:

SEMA
Divisão / Secretaria em geral. Nº de Funcionários:

01
Cargo :  Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento – Agente político

Descrição das Atividades Atuais: 

                 Promove a execução das propostas políticas, promove a execução das propostas administrativas, gerencia e
é  responsável pela toda Secretaria, solicita reuniões quando necessário, dirigem  e administram um governo municipal
de uma pasta (Secretaria) ou órgão assemelhado, fixando políticas globais e setoriais, acompanhando a execução das
mesmas e avaliando seus resultados, para assegurar o bem-estar geral, a integridade e segurança do município e a
defesa das instituições.

Reconhecimento



Avaliação (Físicos/Químicos/Biológicos)

Descrição do
Agente

Un. de
Trabalho

Tipo de
Avaliação

Ponto de
Medição

Data
Tempo de
Exposição

Medição Limite de Tolerância 

- - - - - - - -

Medidas de Proteção Propostas 
Coletiva: Orientação quanto a procedimentos ao encontrar animais peçonhentos na zona rural durante atividades. 

Administrativa:  Adquirir epis indicados pelo SESMT, fornecer aos funcionários conforme a Norma Regulamentadora NR-06.

Individual: Capacete de segurança, óculos de segurança, protetor auricular (silicone), calçado de segurança e protetor solar FPS60 em 
visitas/atividades de campo. (Eventualmente quando for realizar visitas de inspeção na zona rural)

 

Secretaria:

SEMA
Divisão / Deptº: Secretaria em geral Nº de Funcionários:

06
Cargo :  Serviços gerais – ESTATUTO PMP

Descrição das Atividades Atuais:
 
                    Executa a limpeza em geral;
                    Recolhe lixos e outros no departamento;
                    Armazena e organiza a guarda dos produtos químicos para limpeza;
                    Faz café e chá;
                    Realiza outras atribuições afins.
            

Reconhecimento



Avaliação (Físicos/Químicos/Biológicos)

Descrição do
Agente

Un. de
Trabalho

Tipo de
Avaliação

Ponto de
Medição

Data
Tempo de
Exposição

Medição Limite de Tolerância 

Biológicos SEMA Qualitativa
Ambiente

de
Trabalho

18/09/2012 Contínuo
Não aplica-se

medições conforme
Anexo 14 da NR-15

-

Químicos SEMA Qualitativa
Ambiente

de
Trabalho

18/09/2012 Eventual

Baseado no uso
substâncias em
produtos para

limpeza.

-

Medidas de Proteção Propostas 
Coletiva: Orientação quanto a procedimentos ao encontrar animais peçonhentos na zona rural durante atividades. 

Administrativa: Adquirir epis indicados pelo SESMT, fornecer aos funcionários conforme a Norma Regulamentadora NR-06. 

Individual: Óculos de segurança incolor, protetor respiratórios PFF2-VO, luvas em látex cano longo, calçado de segurança, botina de segurança 
100% em borracha (tipo 7 léguas).

 

Secretaria:

SEMA
Divisão / Deptº: Abastecimento Nº de Funcionários:

03
Cargo :  Técnica Agrícola - CLT

Descrição das Atividades Atuais: 

                   Prestam assistência e consultoria técnicas, orientando diretamente produtores sobre produção agropecuária,
comercialização  e  procedimentos  de  biosseguridade.  Executam  projetos  agropecuários  em  suas  diversas  etapas.
Planejam  atividades  agropecuárias,  verificando  viabilidade  econômica,  condições  edafoclimáticas  e  infra-estrutura.
Promovem organização,  extensão e capacitação rural.  Fiscalizam produção agropecuária.  Desenvolvem tecnologias
adaptadas à produção agropecuária. Podem disseminar produção orgânica.

Reconhecimento

Avaliação (Físicos/Químicos/Biológicos)



Descrição do
Agente

Un. de
Trabalho

Tipo de
Avaliação

Ponto de
Medição

Data
Tempo de
Exposição

Medição Limite de Tolerância 

- - - - - - - -

Medidas de Proteção Propostas 
Coletiva: Orientação quanto a procedimentos ao encontrar animais peçonhentos na zona rural durante atividades. 

Administrativa:  Adquirir epis indicados pelo SESMT, fornecer aos funcionários conforme a Norma Regulamentadora NR-06.

Individual:  Capacete de segurança, óculos de segurança com biqueira em pvc, protetor auricular (silicone), calçado de segurança com biqueira 
de pvc e luvas em (vaqueta) mista, luvas em látex e protetor solar FPS60 em atividades de campo. 

 

Secretaria:

SEMA
Divisão / Deptº: Segurança do Trabalho/SESMT Nº de Funcionários:

01
Cargo :  Técnico em Segurança do Trabalho - CLT

Descrição das Atividades Atuais: 

                      Realiza todas ações envolvidas na área de saúde preventiva, meio ambiente e segurança do trabalho.
 

Reconhecimento

Avaliação (Físicos/Químicos/Biológicos)

Descrição do
Agente

Un. de
Trabalho

Tipo de
Avaliação

Ponto de
Medição

Data
Tempo de
Exposição

Medição Limite de Tolerância 

-
- - - - - - -



Medidas de Proteção Propostas 
Coletiva: Orientação quanto a procedimentos ao encontrar animais peçonhentos na zona rural durante atividades. 

Administrativa:  Adquirir epis indicados pelo SESMT, fornecer aos funcionários conforme a Norma Regulamentadora NR-06.

Individual:  Óculos de segurança escurecido (Tonalidade de 4), calçado de segurança e protetor solar FPS60. 

 

Secretaria:

SEMA
Divisão / Deptº: Recepção Nº de Funcionários:

01
Cargo : Telefonista – ESTATUTO PMP 

Descrição das Atividades Atuais: 

         Atende o público em geral,  identificando e averiguando suas pretensões para prestar informações e/ou
encaminhá-lo  às  pessoas  solicitadas.  Opera  equipamento  telefônico,  acionando  teclas  e  outros  dispositivos,  para
estabelecer comunicações entre o usuário e o destinatário.

Reconhecimento

Avaliação (Físicos/Químicos/Biológicos)

Descrição do
Agente

Un. de
Trabalho

Tipo de
Avaliação

Ponto de
Medição

Data
Tempo de
Exposição

Medição Limite de Tolerância 

-
- - - - - - -



Medidas de Proteção Propostas 
Coletiva: Orientação quanto a procedimentos ao encontrar animais peçonhentos na zona rural durante atividades. 

Administrativa:  Adquirir epis indicados pelo SESMT, fornecer aos funcionários conforme a Norma Regulamentadora NR-06.

Individual: Óculos de segurança (cor amarela) contra fadiga ocular por uso de computador, calçado de segurança.   

 

Secretaria:

SEMA
Divisão / Deptº: Zona Rural Nº de Funcionários:

02
Cargo :  Tratorista – ESTATUTO PMP

Descrição das Atividades Atuais: 

       Compreende as tarefas de operação de tratores e reboques, montados sobre rodas, para carregamento e
descarregamento de materiais,arar e roçar terrenos, sítios e limpeza de vias, praças e jardins.

Reconhecimento

Avaliação (Físicos/Químicos/Biológicos)

Descrição do
Agente

Un. de
Trabalho

Tipo de
Avaliação

Ponto de
Medição

Data
Tempo de
Exposição

Medição Limite de Tolerância 

Físicos
(Ruídos)

Zona
rural

Quantitativa
Posto de
trabalho

18/09/2012 Intermitente 94 decibéis

85 decibéis para 08
horas, conforme

NR-15  

Físicos Zona Qualitativa Posto de 18/09/2012 Intermitente - -



(Radiação
não

ionizante)
rural trabalho

Químico
Zona
rural

Quantitativa
Posto de
trabalho

18/09/2012 Intermitente

Particulado
respirável: 0,610

mg/m3

Sílica: N.D.

3 mg/m3

0.025mg/m

Medidas de Proteção Propostas 
Coletiva: Orientação quanto a procedimentos ao encontrar animais peçonhentos na zona rural durante atividades. 

Administrativa:  Adquirir epis indicados pelo SESMT, fornecer aos funcionários conforme a Norma Regulamentadora NR-06.

Individual: Capacete de segurança, óculos de segurança escurecido (tonalidade de 04), protetor auricular de segurança (silicone),  protetor 
respiratório PFF1, calçado de segurança com biqueira de aço, luvas em vaqueta e usar  sempre os dispositivos de segurança da máquina (EX: 
Cinto de segurança no banco do operador/condutor). 

 


