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Atos do Prefeito 
 
DECRETO Nº 2.427/19, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019. 

 
“Homologa o Laudo Técnico de Condição de Ambiente de Trabalho – LTCAT de órgãos da 
Prefeitura Municipal de Queimados e dá outras providências”. 

 
O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º - Fica homologado o Laudo Técnico de Condição de Ambiente de Trabalho – LTCAT, com fulcro no art. 2º da Lei nº 593/02 e 
nos artigos 62 e 63 da Lei nº 1.060/11, conforme processo administrativo nº 3953.2019.03, e na forma do Anexo deste decreto, dos 
seguintes órgãos municipais: 

 
I. Gabinete do Prefeito; 

a. Gabinete do Vice-Prefeito; 
b. Secretaria de Assuntos Institucionais e Estratégicos; 
c. Secretaria do Centro Integrado de Operação de Segurança Pública; 
d. Secretaria de Projetos Especiais e Gestão de Convênios; 
e. Secretaria de Comunicação. 

II. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; 
III. Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda; 
IV. Secretaria Municipal de Defesa Civil; 
V. Procuradoria Geral do Município; 
VI. Controladoria Geral do Município; 
VII. Secretaria Municipal de Administração; 
VIII. Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento; 
IX. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; 
X. Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Agricultura; 
XI. Secretaria Municipal de Urbanismo; 
XII. Secretaria Municipal de Governo; 
XIII. Secretaria Municipal do Ambiente e Defesa dos Animais; 
XIV. Secretaria Municipal de Obras; 
XV. Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos;  
XVI. Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania; 
XVII. Secretaria Municipal de Habitação; 
XVIII. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; 
XIX. Secretaria Municipal da Terceira Idade; 
XX. Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública; 
XXI. Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. 

 
Art. 2º - Será concedido o adicional pelo exercício de atividade insalubre ou perigosa, conforme o local e o exercício da atividade 
indicada no Laudo Técnico de Condição de Ambiente de Trabalho – LTCAT. 

 
Art. 3º - Fica revogado o Decreto nº 1.499/13 e o Decreto nº 2.255/18. 

 
Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
CARLOS DE FRANÇA VILELA 

P R E F E I T O 

 

 

ANEXO 

 
LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO – LTCAT 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – PMQ 
 
 

Julho/2019 
 

Elaborado por: Dr. Fábio dos Santos Barbosa 
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1. Identificação 
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS 
CNPJ: 39.485.412/0001-02 
Endereço: Rua Hortência, nº  254 – Centro – CEP: 26391-180 
Elaborado por: Fábio dos Santos Barbosa - Medicina do Trabalho – CRM 52-71214-0  -  PMQ/CSOST – Mat.5452/16 
 
2. Introdução 
Este Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT; foi elaborado a partir de inspeções e determinações técnicas 
(medições ambientais) de agentes nocivos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentes “in loco”. Este laudo está 
fundamentado legalmente, na Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, do M.T.E. e regulamentado pela Portaria nº 3.214, de 08 de 
junho de 1978, do M.T.E., Lei 593/02/Queimados de 16 de dezembro de 2002, tem por objetivo avaliar e analisar as condições 
laborativas e as atividades desenvolvidas pelos empregados no exercício de todas as suas funções, determinando se os mesmos 
estiveram expostos a agentes nocivos, com potencialidade de causar prejuízo à saúde ou a sua integridade física, em conformidade 
com os parâmetros estabelecidos na legislação vigente. 
 
Servirá este trabalho ainda, como indicador para os Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO (NR -007) e de 
Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA (NR – 09). 
 
INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE -  ASPECTOS LEGAIS 
 
Documentos de Referência 
LEI FEDERAL N° 6.514/77 - Portaria 3.214/78 
NR – 06 -  Equipamento de Proteção Individual  - EPI 
NR - 07 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 
NR - 09 - Programa de Prevenção de Riscos de Acidente (PPRA) 
NR - 10 - Atividades e operações de Eletricidade - Periculosidade 
NR - 15 - Atividades e Operações Insalubres 
NR - 16 - Atividades e Operações Perigosas 
NR – 20  - segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis 
NR  - 32 – Segurança  e Saúde  no  Trabalho em  Serviços de  Saúde 
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LEI N° 1060/11 do Município de Queimados. 
Subseção IV 
 
Do Adicional pelo Exercício de Atividade Insalubre ou Perigosa 
Art. 59 - O servidor público que trabalha com habitualidade em atividades insalubres ou em contato permanente com substâncias 
tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fará jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, conforme dispuser a legislação 
específica nesse sentido. 
§ 1º - O servidor público que fizer jus a mais de um dos adicionais mencionados no caput acima deverá optar por um deles, quando for 
o caso, não sendo acumuláveis estes adicionais. 
§ 2º - O direito a qualquer dos adicionais cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão, não 
se incorporando à remuneração do servidor público. 
§ 3º - Enquanto devidos, quaisquer dos adicionais acima serão considerados para o cálculo das férias e da gratificação natalina do 
servidor público.  
 
Art. 60 - Haverá permanente controle de atividade dos servidores públicos em operações ou locais considerados insalubres ou 
perigosos, que deverão ser submetidos a exames médicos periódicos. 
 
Art. 61 - À servidora pública gestante ou lactante é vedado desenvolver atividades consideradas insalubres ou perigosas. 
 
Art. 62 - O adicional de insalubridade será devido quando, em laudo pericial exarado pelo serviço de perícia médica e medicina do 
trabalho do Município e/ou de engenharia de segurança, credenciado oficialmente, observado a legislação vigente, a atividade 
periciada for reconhecida como atividade insalubre.  
 
Parágrafo único – O adicional será devido à razão de até 20% (vinte por cento) do vencimento do cargo público, a partir do laudo que 
reconhecer a insalubridade da atividade desenvolvida pelo servidor público.   
 
Art. 63 - O adicional de periculosidade será devido quando, em laudo pericial exarado pelo serviço de perícia médica e medicina do 
trabalho do Município e/ou de engenharia de segurança, credenciado oficialmente, observado a legislação vigente, a atividade 
periciada for reconhecida como atividade perigosa. 
Parágrafo único – O adicional será devido à razão de até 10% (dez por cento) do vencimento do cargo público, a partir do laudo que 
reconhecer a periculosidade da atividade desenvolvida pelo servidor público.   
 
LEI N.º 593/02, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2002. 
 
“Dispõe sobre a concessão de adicionais de insalubridade e de periculosidade aos servidores do Município de Queimados”. 
 
Art. 2º - A caracterização e a classificação da insalubridade ou periculosidade será feita por perito do quadro municipal, médico ou 
engenheiro qualificado para tanto, mediante requisição do Secretário Municipal de Administração que decorrerá de provocação de 
cada Secretaria Municipal, do Gabinete do Prefeito ou de Órgão diretamente subordinado ao Prefeito. 
 
Parágrafo único – O Laudo Pericial conterá: 
I – o local de exercício ou tipo de trabalho realizado;  
II – o agente nocivo à saúde ou o fator indicador de risco;  
III – o grau de agressividade ao servidor, especificando:  
 
a) o limite de tolerância conhecida, correspondente a concentração ou intensidade máxima ou mínima, de acordo com a natureza do 
agente nocivo;  
b) a verificação do tempo de exposição do servidor ao agente agressivo; 
 
IV – a classificação dos graus de insalubridade e a caracterização da periculosidade, com os respectivos percentuais aplicáveis ao 
local ou atividade examinados; 
 
V – as medidas corretivas necessárias para eliminar ou neutralizar o risco, ou proteger de seus efeitos.  
 
Art. 3.º - O adicional de insalubridade será devido aos servidores que, mediante laudo pericial, na forma do artigo 2.º, parágrafo único:  
 
I – exerçam atividades em unidades prestadoras de serviços de saúde, de qualquer órgão do Município, cuja atividade permanente: 
a) os exponha a contato com pacientes, material contaminado, agentes biológicos ou químicos, radiações de quaisquer espécies ou 
documentação médica; 
b) tenha entre suas atribuições ou no desempenho de suas tarefas regulares a incumbência de lidar, tratar ou contatar com animais;  
c) exerçam quaisquer funções que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho os submetam a risco ou efeito cuja 
concentração ou intensidade possa causar-lhe qualquer malefício ou dano à sua saúde.  
 
II – trabalhem com betume ou saneamento de logradouros;  
III - exerça atividade sob a exposição contínua de ruídos acima do limite de tolerância;  
IV – exerçam quaisquer funções que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho os submetam a desconforto cuja 
intensidade possa causar-lhe qualquer malefício ou dano à sua saúde.  
 
Parágrafo único - No caso de incidência de mais de uma hipótese indicadora de insalubridade, será apenas considerado o de grau 
mais elevado, sendo vedada a percepção cumulativa.  
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Art.4.º - O adicional de periculosidade será devido aos servidores que:  
I – sejam lotados e estejam em exercício na Defesa Civil, no exercício de atividade fins;  
II – exerçam atividades ou operações perigosas como tal reconhecidas pelo laudo pericial retromencionado e que impliquem no 
exercício de atividade ligada à energia elétrica, ou em contato permanente com inflamáveis ou explosivos;  
III – exerçam quaisquer das atividades elencadas no Anexo desta Lei.  
 
Art.5.º - Os adicionais de que trata esta Lei serão calculados com base nos seguintes percentuais:  
I – cinco, dez e vinte por cento no caso de insalubridade, nos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente; 
II – dez por cento, no caso de periculosidade 
 
3. Objetivos 
Este trabalho servirá para:  

 Atender às notificações específicas de fiscalização do M.T.E.; 

 Realizar controle periódico dos riscos constantes nas NR’s: 10, 15, 16, 20, 32  

 Atividades e Operações Insalubres/Periculosas; 

 Estipular quais operações são insalubres e/ou perigosas, para que o servidor receba o adicional correto. 

 Assessorar na realização do documento base do PPRA, exigido pela NR-9, para  cumprimento da portaria 25 SSST de 29 de 
Dezembro de 1994, que visa a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, 
avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, 
tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais;  

 Delimitar áreas de risco; 
 
4. Consideração sobre riscos avaliados: 
Os graus de Periculosidade/Insalubridade, serão em função dos agentes, conforme item 1  a seguir em concordância  com  a Lei 
593/02 vigente no Município de Queimados, 
O exercício de suas atividades em condições de insalubridade/periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional 
incidente sobre percentual de: 
1. . Lei 593/02 
    • 20% - insalubridade de grau máximo 
    • 10% - insalubridade de grau médio 
    • 05% - insalubridade de grau mínimo 
    • 10% - Periculosidade 
 
LEI FEDERAL N° 6.514/77 - Portaria 3.214/78 
A eliminação ou neutralização da Insalubridade ocorrerá quando: 
- NR 06  
    • Com  adoção de medidas de controle que conservem o ambiente dentro dos limites de tolerância. 
    • Com a utilização de EPI’s pelo servidor diminuindo a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. 
A adoção de medidas no ambiente (eliminação) deverá ser prioritária, no entanto, para a constatação da eliminação da insalubridade 
deverá ser feitas periodicamente avaliações no local de trabalho do servidor. 
Com relação à neutralização através do uso de EPI’s deve-se salientar o seguinte: 
    • O EPI deve possuir fator de proteção que reduza a intensidade do agente abaixo do limite de tolerância. 
    • O EPI  pode  reduzir significativamente os riscos aos servidores se usado em toda parte da jornada de trabalho, o EPI/EPC deverá 
ter o Certificado de garantia. 
Com relação ao aspecto jurídico, o enunciado  289 do TST estabelece que o simples fornecimento do aparelho de proteção pelo 
empregador não o exime do pagamento do adicional de insalubridade, cabendo-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou 
eliminação da nocividade, dentre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado, este EPI deverá ser fornecido 
por seu Gestor. 
 
5. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO IN LOCO 
 
AVALIAÇÃO DE RISCO 
A avaliação dos riscos no ambiente laboral podem ser classificados em cinco tipos, de acordo com a Portaria do Ministério do Trabalho 
do Brasil, de 1978. Esta Portaria contém uma série de normas regulamentadoras que consolidam a legislação trabalhista, relativas à 
segurança e medicina do trabalho, tais avaliações se dão de acordo com cada intensidade de acúmulo de agente no ambiente de 
trabalho, cada   agente com risco diferente quanto ao dano à saúde do servidor,  ou física de acordo com a periculosidade do local. 
 
1. Riscos de acidentes 
Qualquer fator que coloque o trabalhador em situação vulnerável e possa afetar sua integridade, e seu bem estar físico e psíquico. São 
exemplos de risco de acidente: as máquinas e equipamentos sem proteção, probabilidade de incêndio e explosão, arranjo físico 
inadequado, armazenamento inadequado. 
 
2. Riscos ergonômicos 
Qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando sua saúde. 
São exemplos de risco ergonômico: o levantamento de peso, ritmo excessivo de trabalho, monotonia, repetitividade, postura 
inadequada de trabalho. 
 
3. Riscos físicos 
Consideram-se agentes de risco físico as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como: ruído, 
calor, frio, pressão, umidade, radiações ionizantes e não-ionizantes, vibração. 
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4. Riscos químicos 
Consideram-se agentes de risco químico as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo do trabalhador 
pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos gases, neblinas, névoas ou  
vapores, ou que seja, pela natureza da atividade, de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele 
ou por ingestão. 
5. Riscos biológicos 
Consideram-se como agentes de risco biológico as bactérias, vírus, fungos, parasitos, entre outros. 
• ANEXO 1/NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego 
• NHO 01 – Norma de Higiene Ocupacional – Procedimento Técnico – Avaliação da Exposição Ocupacional ao Ruído - 
FUNDACENTRO 
 
ASPECTOS LEGAIS 
Lei nº. 6.517/77 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), através da Norma Regulamentadora NR 15, Anexo nº 1, aprovada pela 
Portaria 3.214/78 que estabelece os limites de tolerância para exposição ao ruído contínuo ou intermitente. 
Com a finalidade de conhecer a acentuação dos ruídos existentes nos locais foi necessário a utilização de Dosímetros para o estudo. 
Dosímetro afixado ao trabalhador por meio de garras com microfone próximo ao seu plano auditivo, acompanhando-o na jornada de 
trabalho, sendo registrada a dose de ruído na memória do instrumento, para leitura posterior. 
Não é permitida exposição de ruído acima de 115 dB(A) para indivíduos que não estejam devidamente protegidos, oferecendo risco 
grave e iminente. 
 
INSTRUMENTOS  
• Audiodosímetro Marca SIMPSON 897 
• Calibrador Marca SIMPSON 
Medidor integrador de ruído para armazenar os dados na memória e determinar a dose de ruído acumulada na jornada de trabalho. O 
equipamento utilizado a tende especificações do Instituto Nacional de Padrões Americanos (ANSI) s1.4-1983 e IEC 651 (1979) e o 
medidor de ruídos classe S2A, projetado de acordo com a especificação ANSI s1.25-1978, com resolução0,1% de dose à 999,9%, 
acima de 100%. 
Calibrador acústico com frequência da saída acústica a 1000 HZ + 1% com pressão sonora de 114 dB, conforme seleção em seu 
banco de dados, precisão de + 0,5 dB e deformidade menor que 1%. 
Norma ANSI S.12.6 – 1997 – Método B – Método do ouvido real – colocação pelo ouvinte: 
 
• NPSc - NPSa – NRR(sf), onde: 
• NPSc - Nível de pressão sonora com proteção 
• NPSa - Nível de pressão sonora do ambiente 
• NRR(sf) - Nível de redução de ruído (subject fit) 
 
O quadro abaixo visa facilitar a priorização das ações de controle: 
 

LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE 

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 E 15 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 

 
Análise Qualitativa 
Do tempo de exposição ao risco:  Esta análise traduz  a quantidade de exposição em determinado período de tempo (horas, minutos, e 
segundos) aos riscos determinantes em cada local de ambiente do Servidor, multiplicando-se o número de vezes que este tipo de 
exposição repete-se ao longo da jornada diária de trabalho, obtemos o índice que expressa a exposição total do servidor ao 
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determinado agente em análise, se a totalidade desta exposição for de natureza contínua a classificação do risco será indicada ao 
devido adicional. 
Análise Quantitativa 
È  a fase de interpretação e avaliação à ser feita pelo Técnico, quando a concessão do adicional determinado, não ampara o servidor, 
devido à situação do servidor ser de risco acima dos limites de tolerância, tal análise deverá ser aferidas em tempos e horários com 
início e fim. 
 
PERICULOSIDADE 
São periculosas as atividades ou operações, onde a natureza ou os seus métodos de trabalhos configure um contato com substâncias 
inflamáveis ou explosivos, substâncias radioativas, ou radiação ionizante, ou energia elétrica, em condição de risco acentuado. 
 
INSALUBRIDADE 
Consideram-se atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os 
servidores à  agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do 
tempo de exposição aos seus efeitos. 
 
Conclusão da Reavaliação do LTCAT-PMQ. 
Nesta perícia, foi realizado o reconhecimento dos potenciais riscos à saúde, para identificação da  exposição a qualquer tipo de 
agentes (biológico, físico e  químico) conforme descrito a seguir. 
Considerando: 
LEI FEDERAL N° 6.514/77 - Portaria 3.214/78 que aprova as; 
NR – 06 -  Equipamento de Proteção Individual  - EPI 
NR - 07 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 
NR - 09 - Programa de Prevenção de Riscos de Acidente (PPRA) 
NR - 10 - Atividades e operações de Eletricidade - Periculosidade 
NR - 15 - Atividades e Operações Insalubres 
NR - 16 - Atividades e Operações Perigosas - Periculosidade 
NR – 20  - segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis. 
NR  - 32 – Segurança  e Saúde  no  Trabalho em  Serviços de  Saúde 
LEI N° 1060/11 do Município de Queimados. 
LEI N.º 593/02, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2002. 
Após considerar todas as informações apresentadas,  na forma definida pelas legislações  vigentes, se deu  o resultado  da  avaliação 
efetuada nos locais de trabalho das Secretarias Municipais da  Prefeitura de Queimados – PMQ, conforme descrito abaixo:  
 

1 - GABINETE DO PREFEITO Rua  Hernani, nº 372 - Nossa Senhora de Fátima/Queimados 

composto por 2 pavimentos, sendo o 1º pavimento composto de recepção, compartilhado com outras Secretarias constituída por salas, 
banheiros, cozinha  e uma área externa, com telha e laje, em alvenaria e concreto armado, o 2º pavimento é compartilhado com outras 
Secretarias, salas, 2 banheiros, cozinha, salas ao atendimento jurídico, técnico, administrativo, gabinete do Prefeito, Chefe de 
Gabinete, repartição para Publicação do DOQ, ventilação natural e artificial, destinado ao atendimento ao público em geral. 
 
Local compartilhado com outras secretarias 
Risco: Ergonômico e por deficiência de extintores de incêndio. 
Local destinado ao atendimento da comunidade pelo Chefe do Executivo Municipal,  executa as atividades de relações sociais, 
internas e externas, presta assessoria administrativa ao Prefeito,  Prepara, registra, publica os atos do Prefeito,  Planeja e elabora 
projetos de infraestrutura, bem como a gestão de convênios voltada para esta área, Presta apoio administrativo aos Órgãos Estaduais 
e Federais sediados no Município,  
acompanha a tramitação na Câmara Municipal dos projetos de lei do Executivo Municipal e mantém o controle respectivo, Assiste  o 
Vice-Prefeito quando da realização de suas atribuições a serem definidas em lei, bem como quando convocado para exercer missões 
especiais, e nas demais hipóteses previstas na Lei Orgânica Municipal. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa  serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos,  atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria,  visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades nos serviços de limpezas, conservação e coleta  de lixo em geral das instalações  administrativas,  requerem 
obrigatoriamente a utilização dos seguintes EPI's: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 

2 – SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E 
ESTRATÉGICOS 

Rua  Hernani, nº 372 - Nossa Senhora de Fátima/Queimados 

Atividades relacionadas ao Planejamento e elaboração de subsídios para formulação de políticas públicas, e estratégias voltadas ao 
desenvolvimento do Município.  
 

3 – SECRETARIA DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÃO 
DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Rua  Hernani, nº 372 - Nossa Senhora de Fátima/Queimados 

Atividades relacionadas à  estratégia de monitoramento da Segurança Pública, com o objetivo de assegurar o desenvolvimento e bom 
funcionamento do Município de Queimados. 
 

4 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Rua  Hernani, nº 372 - Nossa Senhora de Fátima/Queimados 

Atividades no monitoramento e divulgação de Relações Públicas no Município de Queimados. 
 

5 – SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS E GESTÃO DE 
CONVÊNIOS 

Rua  Hernani, nº 372 - Nossa Senhora de Fátima/Queimados 

Atividades  relacionados à  visitas, conferências e coordenação de reuniões em que o assunto Administrativos se refiram à Projetos e 
Convênios, sediados pelo Município. 
 
ARQUITETO 
Elabora, executa e dirige projetos de engenharia civil relativos a rodovias, edificações, sistemas de água e esgoto e outros, estudando 
características e preparando planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção, 
manutenção e reparo das obras mencionadas e assegurar os padrões técnicos exigidos, exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
DESENHISTA PROJETISTA 
Elabora, interpreta, desenha, redesenha, atualiza esboços de plantas topográficas e  projetos, definindo suas características, podendo 
proceder levantamentos e medições de edificações e ambientes, exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Rua  Hernani, nº 372 - Nossa Senhora de Fátima/Queimados 

Local composto de recepção, sala, cozinha, banheiros, iluminação adequada, ventilação natural e artificial, arejado, compartilhado com 
as instalações do  Gabinete do Prefeito. 
Atividades no assessoramento  ao Prefeito na análise política da ação governamental, relações com o Estado, com a União e os outros 
Estados da Federação, com os Municípios e com os Poderes Judiciário e Legislativo, bem como com a sociedade civil e suas 
organizações; Coordena o fluxo de informações e expedientes oriundos e destinados às demais Secretarias Municipais,   acompanhar 
na Câmara Municipal a tramitação das proposições de interesse do Poder Executivo. 
 

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 
Rua Julião Avelino Batista, nº 79 - Vila do Tinguá/Queimados  
Prédio do GAP  

Local composto de recepção, salas de projetos, cozinha,  administração com ar condicionado funcionando, com iluminação adequada, 
ventilação natural e artificial, arejado, compartilhado com outros tipos de serviços de fiscalização externa. 
 
Atividades em programas de política Urbana, visando a atender ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, com vistas a 
garantir a melhoria da qualidade de vida da comunidade,  Promove  a urbanização, regularização fundiária de área de  baixa renda, 
desde que as condições físicas das áreas ocupadas não imponham riscos de vida aos seus habitantes, Promove e executar programas 
de construção de moradia populares, lotes urbanizados, garantindo condições habitacionais e infraestrutura urbana, Administra as 
normas relativas ao saneamento, controle de loteamentos e aprovação de projetos de obras privadas,  fornecer informações ao 
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Prefeito, com vistas à interdição de loteamento que não possua implantação de esgotamento sanitário, abastecimento de água potável 
e drenagem de águas pluviais,  Zela pela utilização racional e sustentável dos recursos naturais e, em particular, pela integridade do 
patrimônio ecológico, genético, paisagístico e arqueológico. 
 
ARQUITETO 
Elabora projetos e assessoram em problemas de engenharia civil, arquitetura e urbanismo, planejam e coordenam o desenvolvimento 
de áreas urbanas, elaboram projetos de paisagismo e supervisionam sua execução,  
planejar e projetar a construção de obras civis, orientam e controlam 
processos de produção ou serviços de manutenção desenvolvidos nas 
áreas da mecânica, eletricidade e eletrônica, exercer outras atribuições correlatas na SEMUR. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Exerce suas funções, executando serviços de higiene e limpeza  de banheiros, varreduras em geral,   recolhimento de lixos,  no 
desempenho de suas funções recebem  é necessário o uso de EPI. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 

8 -  PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Rua João Bernardo, nº 23 – Centro/Queimados 

Edificação composta de 3 pavimentos destinados ao atendimento da Procuradoria Geral, composto de salas, recepção, banheiros em 
funcionamento, ar condicionado em funcionamento, iluminação natural e artificial, arejado, iluminação adequada. 
Risco: Ergonômico 
Atividades relacionados à representação judicial e extrajudicial do Município,  defesa  dos interesses do Município junto aos 
contenciosos administrativos, formulação  por determinação do Prefeito as consultas ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro,  assessoramento  ao Prefeito quanto ao cumprimento de decisões, Elabora projetos de leis, justificativas de vetos, decretos, 
regulamentos, contratos e outros documentos do interesse público,  Presta apoio jurídico aos Conselhos Municipais,  Opina sobre 
providências de ordens jurídicas, aconselhadas pelo interesse público e pela aplicação das leis vigentes, e em especial na condução 
das políticas públicas desenvolvidas pelo Poder Público Municipal. 
 
PROCURADOR 
Representação  judicial e extrajudicial o Município e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados, 
elaborar contratos, recursos, projetos de lei, redige correspondências, internas e externas respondendo notificações, elaborando 
pareceres, formula, por determinação do Prefeito, as consultas ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e Tribunal de 
Contas da União, opina, com referência ao cumprimento de decisões judiciais e, por determinação do Prefeito, nos pedidos de 
extensão de julgados, relacionados com a administração municipal, opina  nos processos administrativos em que haja questão judicial 
correlata ou que neles possa influir como condição de seu prosseguimento, elabora  projetos de leis, justificativas de vetos, decretos, 
regulamentos, contratos e outros documentos de natureza jurídica, assessorar o Prefeito nos atos executivos relativos à 
desapropriação, alienação e aquisição de imóveis pelo Município e nos contratos em geral, manter o registro dos contratos da 
administração municipal, exercer outras atribuições correlatas na PGM. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 

9 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Rua Alves, nº 68 – Centro/Queimados 

2º andar – do prédio em compartilhado com a SEMFAPLAN, local  destinado ao atendimento da Controladoria Geral do Município, 
composto por recepção, salas administrativas, cozinha e banheiro,  iluminação e ventilação natural e artificial. 
 
Atividades da Secretaria :  Cumprimento de metas previstas no Plano Diretor, execução dos programas de governo e orçamentos,  
Comprova a legalidade e avalia os resultados quanto a eficácia e a eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos 
órgãos administrativos do  Município, Exerce o controle de operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres 
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do Município, controla os custos e preços dos bens e serviços de qualquer natureza contratados pela administração direta e indireta, 
promove a apuração de denúncias formais, relativas a irregularidades ou ilegalidades praticadas em qualquer órgão ou entidade da 
administração, dando ciência ao Prefeito, à Câmara Municipal, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ao interessado e ao 
titular do órgão ou autoridade equivalente a quem se subordine o autor do ato objeto da denúncia, coordena juntamente com a 
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, a Comissão de Elaboração do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentária e Lei 
Orçamentária Anual. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para  publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria,  visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa  serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos,  atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria,  visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR DE RECEPÇÃO 
Atividades em atendimentos ao telefone, anotando dados para possibilitar o controle dos atendimentos diários, efetua o controle de 
registro e tramitação de processos (SIGFIS),  exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
CONTADOR 
Organiza os trabalhos inerentes à contabilidade dos órgãos governamentais e outras instituições públicas ou privadas, planejando, 
supervisionando, orientando sua execução e participando dos mesmos, de acordo com as exigências legais e administrativas, para 
apurar os elementos necessários à elaboração orçamentária e ao controle da situação patrimonial e financeira da instituição, controla e 
acompanha o recolhimento dos tributos municipais, estaduais e federais, bem como a escrituração de todos os livros comerciais e 
fiscais, para fazer cumprir as exigências legais e administrativas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
DIGITADOR 
Organiza a rotina de serviços e realiza entrada e saída  de dados, operando em impressoras e computadores, registra e transcreve  
informações,  atendendo as necessidades de sua secretaria, exerce  outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
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ECONOMISTA 
Elabora, analisa  e executa projetos de pesquisa econômica, de mercado e de viabilidade econômica, dentre outros, participa do 
planejamento estratégico e de curto prazo e avalia políticas de impacto coletivo para o governo, gera  programação econômico-
financeira, exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
Realiza atividades de assessoramento à direção, analisa, organiza e registra em apoio aos serviços administrativos, coordena  e 
supervisiona  os trabalhos no  atendimento  da comunidade e ao público em geral. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO Rua Alves, nº 68 – Centro/Queimados 

Local com ambiente de trabalho em boa conservação, recepção,  cozinha improvisada, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes, teto em alvenaria, iluminação e ventilação artificial e  natural, com portas  e 
janelas, compartilhado com a Controladoria Geral do Município. 
 
Atividades da Secretaria: 
Planeja e executa os procedimentos necessários à implantação do planejamento orçamentário do Município, juntamente com a 
Controladoria Geral do Município,   Planeja e executa soluções dos problemas financeiros e tributários de competência do Município, 
julga recursos contra o lançamento de tributos municipais,  registra e controla a dívida pública municipal,  analisa e propõe  medidas 
relativas às receitas municipais,  define  medidas para implementar o sistema tributário municipal, promove análises e controle das 
receitas transferidas pelos Governos Federal e Estadual,   formula propostas de elaboração do Código Tributário Municipal,  promover 
e controla a emissão de guias para pagamento de impostos e taxas municipais,  emite  certidões e documentos pertinentes à 
regularidade fiscal dos contribuintes, fiscalizar os contribuintes municipais, analisa  as vocações das diversas áreas do Município, no 
tocante às atividades industriais, de comércio e de serviço e dos setores prioritários para o desenvolvimento socioeconômico.  
 
AGENTE FAZENDÁRIO 
Atividades relacionadas à formular,  disseminar e avaliar as diretrizes de gestão fazendária, opinar nos processos de contencioso 
tributário, exercer outras atribuições correlatas previstas no Código Tributário Municipal. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
Agente Fiscal 
Promove o enquadramento de novos contribuintes ou alterações cadastrais,  atendimento  à  contribuintes, executa  procedimento de 
auditoria, defesa de recursos, elabora  cálculo do imposto, emite parecer quanto a emissão de guia em processo administrativos, 
executa procedimentos de fiscalização interna e externa , fiscaliza o contribuinte quanto ao cumprimento da legislação municipal. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa  serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos,  atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria,  visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
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Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades em  serviços de limpezas, conservação e coleta  de lixo em geral das instalações  administrativas,  requerem 
obrigatoriamente a utilização dos seguintes EPI's: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
CONTADOR 
Organiza os trabalhos inerentes à contabilidade dos órgãos governamentais e outras instituições públicas ou privadas, planejando, 
supervisionando, orientando sua execução e participando dos mesmos, de acordo com as exigências legais e administrativas, para 
apurar os elementos necessários à elaboração orçamentária e ao controle da situação patrimonial e financeira da instituição, controla e 
acompanha o recolhimento dos tributos municipais, estaduais e federais, bem como a escrituração de todos os livros comerciais e 
fiscais, para fazer cumprir as exigências legais e administrativas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
TÉCNICO DE CONTABILIDADE 
Realiza  atividades inerentes à contabilidade nos órgãos governamentais e outras instituições públicas e privadas, atende  à 
fiscalização e procedem consultoria, executa  a contabilidade geral, operacionalizam a contabilidade de custos, administra o 
departamento pessoal e realizam controle patrimonial,  exerce outras atribuições correlatas na SEMFAPLAN. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Rua Hortência nº. 254 – Centro/Queimados 

Prédio com 3 (três) pavimentos. Comporta diversos departamentos da Secretaria Municipal de Administração. 
1º Pavimento - Recepção, Protocolo, banheiro da recepção, Perícia Médica, Serviço de Informação ao Cidadão, cozinha e banheiro. 
2º Pavimento - Departamento Central de Recursos Humanos, banheiros masculino e feminino, Departamento de Compras, 
Coordenadoria de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalhador, Patrimônio e Gabinete (compras). 
3º Pavimento - Gabinete do Secretário de Administração, banheiros masculino e feminino, Assessoria Jurídica, Comissão Permanente 
de Inquérito Administrativo, Departamento Central de Viaturas Oficiais, Departamento de tecnologia da Informação e Departamento de 
Administração. 
No local há  utilização de iluminação natural e artificial,  as salas são climatizados com o uso de aparelhos de Ar Condicionado. 
Risco: Biológico, Ergonômico e por deficiência de extintores de incêndio. 
Local destinado ao atendimento dos servidores e público em geral, estabelece a política das atividades relativas aos recursos humanos 
da Prefeitura, planeja, coordena, executa e controla as atividades relativas ao recrutamento, seleção e treinamento do pessoal da 
Administração Municipal, conserva equipamentos e veículos empregados nas suas atividades, Edita e implementa normas das 
atividades de tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos bens móveis e imóveis da Prefeitura Municipal, edita 
normas para assegurar um sistema de padronização para orientar as aquisições de material pela Prefeitura, mantém um cadastro geral 
de fornecedores e prestadores de serviço, controla e assegura recursos humanos e materiais indispensáveis ao funcionamento das 
atividades da Administração Municipal, supervisiona o controle do arquivo geral da Prefeitura, promove os registros dos servidores da 
Administração Municipal, mantendo-os atualizados, atendimento aos servidores na Perícia Médica com diversos tipos de Patologia,  
atendimento de servidores na Saúde Ocupacional e segurança do Trabalho (CAT/Redução de Carga 
Horaria/admissional/Periculosidade/Insalubridade/visitas externas para vistoria),  elabora mensalmente os cálculos e a forma final da 
folha de pagamento dos servidores da Administração Municipal, mantém o almoxarifado central da Prefeitura,  coordena os registros e 
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arquivos do Protocolo Geral no âmbito da Administração Municipal, coordena e executa os serviços de conservação e manutenção dos 
prédios públicos municipais, Normatiza e executa as atividades relativas às sindicâncias e inquéritos administrativos,  controla o uso e 
a manutenção da frota de veículos municipais de representação, administra as garagens municipais, bem como conservação  e  
manutenção da limpeza do prédio. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para  publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria,  visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ALMOXARIFE 
Organiza os trabalhos de almoxarifado, como recebimento, registro e inventário, verifica  posição do estoque, examinando 
periodicamente o volume de material e calculando as necessidades futuras, para preparar pedidos de reposição, zela pela 
conservação do material estocado, providenciando as condições necessárias, para evitar deterioramento e perda. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realização suas atividades  diárias de limpeza, conservação   e higienização (faxina) nas instalações, retiradas de lixo  e 
principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode  incidir em contato com agentes de risco de origem biológica. 
Atividades no  ambiente de  limpeza das salas, recepção, sala de perícia no atendimento aos servidores periciados  com diversos tipos 
de patologias com banheiro de uso coletivo,   refeitório e sanitários dos funcionários,   a concentração de agentes biológicos presente 
nos lixos  com restos alimentares  e nas dejeções humanas, a  frequência de pessoas doentes com diversos  tipos de patologia no uso  
das instalações da área térrea    podem sujeitar o ASG à contaminação.  
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares,  higienização, coleta de lixos , manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização dos seguintes EPI's: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que as atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres em grau médio, conforme disposto no 
Decreto 1499/13 o Auxiliar de Serviços Gerais foi contemplado ao recebimento do adicional de insalubridade, em razão de no prédio 
estar a Divisão de Perícias Médicas, motivo pelo qual o ambiente em que somente os servidores (ASG e Médico) mantém o contato 
diário com pessoas com diversos tipos de patologias em seu ambiente, Frise-se que o Auxiliar de Serviços Gerais-SEMAD realizava  
limpeza em todo o prédio. 
 
ELETRICISTA 
Opera  em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico,  realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades  está enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%). 
 
MOTORISTA 
Dirige veículo manipulando os comandos e conduzindo-o no trajeto indicado segundo as regras de trânsito,  certifica-se das   
condições de funcionamento do veículo, examina as ordens de serviço, controla a carga e a descarga de mercadorias e utensílios, 
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entrega e recebimento de documentos, zela pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar 
seu perfeito estado. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AGENTE DE DEFESA CIVIL 
Organiza e coordena  as atividades na formulação e na implementação das políticas e programas que venham garantir a realização 
das ações integradas para garantir o bem estar dos munícipes, no que diz respeito a garantir o pleno exercício da cidadania, interagi 
em ações de apoio à  órgãos da administração municipal,  estabelece normas de continuidade dos serviços prestados. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
FISCAL DE OBRAS 
Realiza  levantamentos topográficos e planialtimétricos,  desenvolve e legaliza projetos de edificações sob supervisão de um 
engenheiro civil, em trabalhos externos  supervisiona a execução de obras e serviços, treina mão de obra e realiza o controle 
tecnológico de materiais e do solo, exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
MÉDICO CARDIOLOGISTA 
Atividades na Perícia Médica no atendimento aos servidores com diversos tipos de  patologias, principalmente  na área de cardiologia, 
desempenha  funções da medicina preventiva e curativa,  realiza a leitura de  exames e diagnóstico acompanhamento dos pacientes, 
bem como executa  qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à 
área, exercer outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA 
Atividades na Perícia Médica no atendimento  aos  servidores com  diversos  tipos de patologias, principalmente no na área de  
doenças sexualmente transmissíveis, lesões precursoras e carcinoma do colo uterino, tumores benignos e malignos do útero, tumores 
benignos e malignos da mama, displasias e inflamações da mama. tumores benignos e malignos do ovário, patologias vulvares, 
incontinência urinária de esforço, exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
MÉDICO ORTOPEDISTA 
Realiza suas atividades na Perícia Médica,  atendimento aos servidores com diversas patologias, principalmente na área de ortopedia, 
desempenha  funções da medicina preventiva e curativa, realiza atendimentos, exames, diagnóstico  e acompanhamento dos 
pacientes, bem como executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao 
cargo e à área,  exerce  outras atribuições correlatas. 
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Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Atividades na Perícia Médica,  conhecimentos de medicina na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças do corpo humano,  
efetuar exames médicos,  aplicar os métodos da medicina preventiva,  aplica as leis e regulamentações da saúde publica, para 
salvaguardar e promover saúde,  realiza pesquisas sobre naturezas, causa e  desenvolvimento de enfermidades,  examina  o paciente 
auscultando, palpando ou utilizando instrumentos 
especiais, para determinar diagnóstico e, se necessário,  analisa  e interpreta resultados de exames de raios X, bioquímico,  
hematológico e outros, comparando-os com padrões normais, ou informar o diagnóstico, exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
MÉDICO PEDIATRA   
Atividades no atendimento  ao servidor com diversos tipos de patologias na Perícia Médica, principalmente na área clínica de pediatria, 
realiza atividades interdisciplinares,  exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Atividades  nos conhecimentos de medicina na Saúde Ocupacional do trabalhador em  prevenção, diagnóstico e tratamento de 
doenças do corpo humano, atua em métodos  da medicina preventiva, aplica as leis e regulamentações da saúde publica, para 
salvaguardar e promover saúde do Servidor,  realiza pesquisas sobre naturezas, causa e desenvolvimento de enfermidades, examina 
o Servidor auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar diagnóstico e, se necessário, requisitar exames 
complementares e encaminhá-lo ao especialista, mantém   registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica,  
exercer outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção  ao  funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades  na rotina  de trabalho 
ou eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores 
procurados, exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada na NR 16– 
Atividades e Operações Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL Rua Manuel Augusto Muguet, nº 285 – Centro/Queimados 

Sede composta por 1 pavimento, com recepção,1 sala que comporta o Gabinete do Secretário e 1 sala que comporta os 
Departamentos de Administração, Operacional, de Análise e Prevenção, Coordenadoria de Atividades em Educação Preventiva e a 
Subsecretaria, 4 banheiros, cozinha, dois dormitórios pequenos, hall central e um depósito na área externa lateral do prédio. Lage em 
concreto armado e uso de iluminação predominantemente artificial e ventilação natural. 
 
ATIVIDADES 
Estabelece as políticas, diretrizes e programas de segurança urbana e defesa civil no Município de Queimados; Estabelece relação 
com os órgãos de segurança e defesa civil estadual e federal, visando à ação integrada; Planeja e promover a defesa permanente 
contra desastres naturais, antropogênicos e mistos, de maior prevalência no Município; Realiza estudos para avaliar, prevenir e reduzir 
riscos de desastres e situações de calamidade pública; Cria meios e estabelece ações prioritárias que possam prevenir ou minimizar 
os desastres naturais ou provocados pelo homem e a melhoria dos serviços em geral; Estabelece critérios para o reconhecimento de 
situação de emergência ou de estado de calamidade pública e propõe à autoridade competente a declaração de situação de 
emergências e de estado de calamidade pública, observando a legislação em vigor; Atua na iminência e em circunstâncias de 
desastres para minimizar os danos e assegurar o funcionamento dos principais serviços de utilidade pública; Realiza a desocupação 
do pessoal e material das áreas atingidas; Promove o salvamento de vidas e haveres em perigo; socorre e assisti populações afetadas 
e reabilita e recupera os cenários dos desastres; Adota procedimentos e pratica os atos necessários à redução dos prejuízos sofridos 
por particulares e entidades públicas em decorrência de calamidade; Promove e executa atividades de integração junto aos órgãos de 
segurança pública e corpo de bombeiros, para ações de políticas públicas de medidas preventivas e corretivas; Avalia critérios técnicos 
para análise e aprovação de obras e serviços destinados a prevenir riscos, minimiza danos e recupera áreas deterioradas por 
desastres; Mantém banco de dados com informações e legislações atualizadas, relacionadas à defesa civil; Elabora Plano de Ação 
Anual e Plano Municipal de Contingências visando o atendimento das ações em tempo de normalidade, bem como, das ações 
emergenciais, com a garantia dos recursos no Orçamento Municipal; Executa a distribuição e o controle de suprimentos necessários 
em situações de desastres; Implanta o banco de dados e elaborar os mapas temáticos sobre ameaças, vulnerabilidades e riscos de 
desastres; Promover, através da mídia local, campanhas públicas e educativas para instruir a população sobre como proceder em 
casos de diferentes calamidades, bem como, de estimular o envolvimento da população, motivando ações relacionadas com a defesa 
civil; Mantém informações sobre os órgãos de previsão de tempo, para acompanhamento e execução de planos operacionais em 
tempo oportuno; Comunica aos órgãos competentes quando a produção, o manuseio ou o transporte de produtos perigosos puserem 
em perigo a população; Implanta e implementa programas de treinamento para voluntariado; Capacita recursos humanos para as 
ações de defesa civil; Implanta e mantém atualizados o cadastro de recursos humanos, materiais e equipamentos a serem convocados 
e utilizados em situações de anormalidades; Elabora proposta de legislação e regulamentação dos assuntos de interesse da defesa 
civil; Acompanha, fiscaliza e controlar, no âmbito da Defesa Civil, os bens patrimoniais, arquivos de documentos, ações e processos 
administrativos; Acompanha a execução orçamentária no âmbito da Defesa Civil; Acompanha a celebração de convênios e contratos e 
fiscaliza sua execução; Supri as necessidades materiais, de serviço e de recursos humanos e zela pela sua guarda e manutenção; 
Exerce ainda outras atividades afins, dentro de sua competência e atendendo a legislação em vigor.  
OBS.: Todos os servidores estatutários lotados na Secretaria Municipal de Defesa Civil recebem periculosidade do grau médio(10%), 
de acordo com a LEI N.º 593/02, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2002, Art. 4º, I, pois, sem prejuízo de suas funções, exercem atividades 
fins de Defesa Civil. 
 
AGENTE DE DEFESA CIVIL 
Atua em caso de emergência ou incidentes de pequeno, médio e grandes proporções, calamidade pública, incêndio, acidentes em 
instalações industriais, desabamentos, enchentes, deslizamentos, vendavais, acidentes químicos, nuclear e radiológico, acidentes em 
via pública, entre outros, recepciona e cadastra famílias em abrigos organizando o espaço físico de acordo com o sexo e faixa etária, 
solicitando alimentação, atendimento médico, social e outras necessidades afins, ministra palestras para a comunidade em geral a fim 
de informar à sociedade as ações da Defesa Civil e medidas de proteção civil, participa, coordena e supervisiona trabalhos relativos a 
vistorias, levantamento de informações, encaminhamento de vítimas, acompanhamento dos serviços implantados em abrigos, 
fiscalização de voluntários em situações de acometimento ou em áreas atingidas por calamidade pública, bem como desempenha 
outras atividades inerentes às missões da defesa civil no Município. 
Riscos Avaliados 
Ergonômico: Postura Inadequada 
Físico: Ruídos, vibrações, radiação não-ionizante e umidade. 
Químico: Poeiras, gases e névoas ou vapores. 
Acidentes: Ferramentas defeituosas e Incêndio ou Explosão. 
Biológico: Exposição aos agentes biológicos, seja por atendimento à vitimas ou em atendimento aos munícipes em enchentes. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas perigosas, e recebem adicional de 
periculosidade de grau médio(10%), de acordo com a LEI N.º 593/02, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2002, Art. 4º, I. 
 
AUX. SERV. GERAIS (MANILHEIRO) 
Instala e conserva sistemas de tubulação de material não metálico, providencia a reparação e vedamento de vazamentos, limpa 
fossas, condutores de águas pluviais e caixas de gordura e executa tarefas fins de Defesa civil. 
Riscos Avaliados 
Ergonômico: Postura Inadequada 
Físico: Ruídos, vibrações, radiação não-ionizante e umidade. 
Químico: Poeiras, gases e névoas ou vapores. 
Acidentes: Ferramentas defeituosas e Incêndio ou Explosão. 
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Biológico: Exposição aos agentes biológicos, seja por atendimento à vitimas ou em atendimento aos munícipes em enchentes. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas perigosas, e recebem adicional de 
periculosidade de grau médio(10%), de acordo com a LEI N.º 593/02, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2002, Art. 4º, I. 
 
AUX. SERV. GERAIS LIMPEZA 
Nos serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários: 
A realização diária de limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode  incidir em contato com 
agentes de risco de origem biológica. 
No ambiente, a limpeza do pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares  e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos , manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização dos seguintes EPI's: 
Riscos Avaliados 
Ergonômico: Postura Inadequada 
Biológico: Exposição aos agentes biológicos. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres em grau médio. 
 
CARPINTEIRO 
Confecciona estrutura para cobertura, forro, forma, assentamento de esquadria de madeira e realiza corte de madeira com a utilização 
de serra e outras atividades com madeira e executa tarefas fins de Defesa civil. 
Riscos Avaliados 
Ergonômico: Postura Inadequada 
Físico: Ruídos, vibrações, radiação não-ionizante e umidade. 
Químico: Poeiras, gases e névoas ou vapores. 
Acidentes: Ferramentas defeituosas e Incêndio ou Explosão. 
Biológico: Exposição aos agentes biológicos, seja por atendimento à vitimas ou em atendimento aos munícipes em enchentes. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas perigosas, e recebem adicional de 
periculosidade de grau médio(10%), de acordo com a LEI N.º 593/02, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2002, Art. 4º, I. 
 
ELETRICISTA 
Realiza trabalhos de instalação, regulagem, reforma, substituição, revisão, conservação e sistemas elétricos, motores, bombas, 
reguladores de voltagem, e outros aparelhos e instalações elétricas em geral e executa tarefas fins de Defesa civil. 
Riscos Avaliados 
Ergonômico: Postura Inadequada 
Físico: Ruídos, vibrações, radiação não-ionizante e umidade. 
Químico: Poeiras, gases e névoas ou vapores. 
Acidentes: Ferramentas defeituosas e Incêndio ou Explosão. 
Biológico: Exposição aos agentes biológicos, seja por atendimento à vitimas ou em atendimento aos munícipes em enchentes. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas perigosas, e recebem adicional de 
periculosidade de grau médio(10%), de acordo com NR 10 e  a LEI N.º 593/02, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2002, Art. 4º, I. 
 
MOTORISTA 
Dirige viaturas oficiais, operacionais ou administrativas, transportando servidores, cargas, ferramentas ou o que for solicitado por chefia 
imediata, em tempo de anormalidade ou normalidade, em situação de emergência, urgência ou outros. Executa atividades fins de 
Defesa Civil e participa dos cursos, palestras e capacitações realizadas nas comunidades, escolas, órgãos públicos e entidades 
privadas. Auxilia nos atendimentos aos munícipes em todas as atividades de Defesa Civil como acidente, vistorias, calamidade pública, 
fortes precipitações pluviométricas, etc. 
Riscos Avaliados 
Ergonômico: Postura Inadequada 
Físico: Ruídos, vibrações, radiação não-ionizante e umidade. 
Químico: Poeiras, gases e névoas ou vapores. 
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Acidentes: Ferramentas defeituosas e Incêndio ou Explosão. 
Biológico: Exposição aos agentes biológicos, seja por atendimento à vitimas ou em atendimento aos munícipes em enchentes. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas perigosas, e recebem adicional de 
periculosidade de grau médio(10%), de acordo com a LEI N.º 593/02, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2002, Art. 4º, I. 
 
TÉCNICO EM DEFESA CIVIL 
Desempenha funções inerentes quanto ao planejamento e operacionalização de ações defesa civil. Realiza Vistorias em edificações 
em situação de risco, emite pareceres técnicos, realiza atendimento aos cidadãos quando necessário em situação de emergência e 
urgência. Atua em situação de emergência e  estado de calamidade pública interditando ou desinterditando edificações. Coordena 
equipes e verifica riscos em demolição de edificações quando autorizado pelo poder publico. 
Riscos Avaliados 
Ergonômico: Postura Inadequada 
Físico: Ruídos, vibrações, radiação não-ionizante e umidade. 
Químico: Poeiras, gases e névoas ou vapores. 
Acidentes: Ferramentas defeituosas e Incêndio ou Explosão. 
Biológico: Exposição aos agentes biológicos, seja por atendimento à vitimas ou em atendimento aos munícipes em enchentes. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas perigosas, e recebem adicional de 
periculosidade de grau médio(10%), de acordo com a LEI N.º 593/02, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2002, Art. 4º, I. 
 
TRAB. BRAÇAL E JARDINEIRO 
Executa tarefas manuais de caráter simples que exigem, principalmente esforço físico, executa serviços referentes a jardinagem, 
preparando a terra para plantação e executa tarefas fins de Defesa civil. 
Riscos Avaliados 
Ergonômico: Postura Inadequada 
Físico: Ruídos, vibrações, radiação não-ionizante e umidade. 
Químico: Poeiras, gases e névoas ou vapores. 
Acidentes: Ferramentas defeituosas e Incêndio ou Explosão. 
Biológico: Exposição aos agentes biológicos, seja por atendimento à vitimas ou em atendimento aos munícipes em enchentes. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas perigosas, e recebem adicional de 
periculosidade de grau médio(10%), de acordo com a LEI N.º 593/02, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2002, Art. 4º, I. 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em caso de anormalidades na rotina de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata. Atende os visitantes identificando-os e encaminhando-os aos setores apropriados. 
Executa ainda tarefas fins de Devesa Civil. 
Riscos Avaliados 
Ergonômico: Postura Inadequada 
Físico: Ruídos, vibrações, radiação não-ionizante e umidade. 
Químico: Poeiras, gases e névoas ou vapores. 
Acidentes: Ferramentas defeituosas e Incêndio ou Explosão. 
Biológico: Exposição aos agentes biológicos, seja por atendimento à vitimas ou em atendimento aos munícipes em enchentes. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas perigosas, e recebem adicional de 
periculosidade de grau médio (10%), de acordo com a LEI N.º 593/02, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2002, Art. 4º, I. 
 

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA DOS 
ANIMAIS 

Avenida Luigi Giobbi, nº 498 – Fanchem/Queimados 

Local composto por uma administração, recepção,  banheiros, cozinha e 02 salas destinadas ao atendimento ao público em geral, ar 
condicionado em funcionamento, ventilação natural e artificial, arejado, construído em alvenaria com cobertura em telha de zinco. 
 
Risco detectado: Ergonômico seguido do tipo de acidente de diferentes níveis e mesmo nível. Postura inadequada e esforço excessivo. 
 
Atividades da Secretaria: Planeja, coordena e implementa  programas de controle e preservação à flora e à fauna do Município, atua 
em conjunto com as Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Urbanismo e Cultura,  em programas de educação ambiental e 
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sanitária, ,  zela pela utilização racional e sustentável dos recursos naturais e, em particular, pela integridade do patrimônio ecológico, 
genético, paisagístico e arqueológico, fixa normas e padrões para o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras, Promove a 
captação de recursos e acompanha a execução de convênios de sua área,  guarda e fiscaliza no âmbito de sua competência, os bens 
patrimoniais, arquivos de legislação e documentos, ações, contratos, convênios, processos administrativos e outros de sua 
competência e responsabilidade,  apoia e desenvolve políticas de proteção animal e controle de zoonoses, apoia e desenvolve 
campanhas visando a erradicação das zoonoses e a posse responsável dos animais. 
 
AGENTE DE DEFESA CIVIL 
Organiza e coordena  as atividades na formulação e na implementação das políticas e programas que venham garantir a realização 
das ações integradas para garantir o bem estar dos munícipes, estabelece diretrizes e programas de defesa civil, no que diz respeito a 
garantir o pleno exercício da cidadania, interagi em ações de apoio à  órgãos da administração municipal,  estabelece normas de 
continuidade dos serviços prestados. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da Periculosidade  relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada na  NR 16 – 
Atividades e Operações Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%). 
 
GUARDA AMBIENTAL 
A Guarda Ambiental exerce suas atividades na coordenação e execução das ações de prevenção, combate e extinção de incêndios 
florestais e/ou em vegetação no nível do Município, e suas atribuições peculiares compreendem em ações ostensivas de patrulhas, 
com objetivo de coibir a prática de ilícitos ambientais, tais como: caça predatória, desmatamentos, extração de fauna e flora regional. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da Periculosidade relativa às atividades realizadas pela  função, está relacionada na  NR 16 – 
Atividades e Operações Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%). 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PEDREIRO 
Exerce suas atividades na  organização  e preparação para o local de trabalho, constrói fundações e estruturas de alvenaria, aplica 
revestimentos e contrapisos, exercer outras atribuições correlatas na SEMADA. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Exerce suas atividade no auxilio da limpeza, conservação e organização do ambiente de Trabalho,  zela para que o seu trabalho seja 
feito em plena higiene e segurança, exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
COVEIRO 
Controla segundo normas estabelecidas   o cumprimento das exigências para o sepultamento, exumação e localização de sepulturas, 
prepara  as sepulturas abrindo covas, participa dos trabalhos de caiação de muros, paredes e similares, exerce outras atribuições 
correlatas dentro da SEMADA 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
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ENGENHEIRO CIVIL 
Elabora, executa e dirige  projetos de engenharia civil relativos  a construção, manutenção e reparo das obras mencionadas e 
assegurar os padrões técnicos exigidos, procede  a uma avaliação geral das condições requeridas para a obra,  consulta tabela  
efetuando comparações, levando em consideração fatores como carga calculada, pressões de água, resistência aos ventos e 
mudanças de temperatura, para apurar a natureza dos materiais que devem ser utilizados na construção, consulta  outros 
especialistas, como engenheiros mecânicos, eletricistas e químicos, arquitetos de edifícios e arquitetos paisagistas, trocando 
informações relativas ao trabalho a ser desenvolvido, exerce  
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da Periculosidade  relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada na  NR 16 – 
Atividades e Operações Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%). 
 
FISCAL DE OBRAS 
Realiza  levantamentos topográficos e planialtimétricos,  desenvolve e legaliza projetos de edificações sob supervisão de um 
engenheiro civil, em trabalhos externas,  supervisiona a execução de obras e serviços, treina mão de obra e realiza o controle 
tecnológico de materiais e do solo, exerce outras atribuições correlatas na SEMADA. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Executa tarefas manuais de caráter simples que exigem, principalmente, esforço físico,   serviços referentes a jardinagem, preparando 
a terra para plantação,  exerce  outras atribuições correlatas na SEMADA. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
PEDREIRO 
Executa trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais guiando-se por desenhos, esquemas e especificações e utilizando 
processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares, exerce outras funções 
correlatas na SEMADA. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção  ao  funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades  na rotina  de trabalho 
ou eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores 
procurados, exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da Periculosidade  relativa às atividades realizadas pela  função,   não  está relacionada na  NR 16 
– Atividades e Operações Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO Rua Félix, nº 1551 – Centro/Queimados. 

Local: Secretaria Municipal de Conservação e Serviço Público, ambiente de trabalho em boa conservação, cozinha,   vestiário, 
banheiros e salas com piso revestido em cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes, teto em alvenaria, iluminação e 
ventilação artificial e  natural, com portas  e janelas, fazem parte do Sistema Organizacional da SEMCONSESP, o Cemitério Vale da 
Saudade e o Cemitério do Centro. 
 
Atividades do Local 
Local destinado ao atendimento e funcionalismo público, Planeja, organiza, coordena e controla os servidores em suas funções quanto 
a  execução e conservação dos serviços públicos de qualquer natureza,   regulariza os serviços de deficiências nas vias públicas e 
saneamentos públicos,  executa procedimentos necessários à regularidade da iluminação pública municipal, executa serviços públicos 
funerários, organiza e mantém os serviços de varredura, coleta domiciliar e destinação final do lixo nas áreas urbanas bem como 
executa a coleta de resíduos industriais, direta ou indiretamente, executar os serviços de manutenção das vias públicas, no que diz 
respeito à limpeza, sob qualquer forma, Conserva equipamentos e veículos empregados nas suas atividades. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL JARDINEIRO - TRABALHA NO ALMOXARIFADO 
Executa tarefas manuais de caráter simples que exigem, principalmente, esforço físico, serviços referentes a jardinagem, preparando a 
terra para plantação, exerce outras atribuições correlatas. 
Atualmente trabalha exercendo atividades no almoxarifado da Secretaria executando, sob supervisão imediata, as rotinas de 
almoxarifado, recebendo, conferindo e controlando os materiais adquiridos pela Prefeitura;  
Riscos Avaliados 
Ergonômico: Postura inadequada 
Acidente: arranjo físico deficiente 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,   não está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ARMADOR 
Efetua trabalhos em concreto armado, preparando fôrmas de madeira, colocando ferragens no interior das mesmas e moldando massa 
apropriada, para construir colunas, vigas e lajes e outros elementos estruturais;  
Riscos Avaliados 
Químico: Exposição ao cimento 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL 
Executa atividades manuais de apoio envolvendo serviços braçais. 
Riscos Avaliados 
Ergonômico: Postura Inadequada 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL – JARDINEIRO 
Executa tarefas manuais de caráter simples que exigem, principalmente, esforço físico, executa serviços referentes a jardinagem, 
preparando a terra para plantação, exerce outras atribuições correlatas. 
Riscos Avaliados 
Ergonômico: Postura Inadequada 
Físico: Radiação não-ionizante 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRÁULICO 
Atividades na montagem, instalação  e conservação sistemas de tubulações de material metálico ou não-metálico, de alta ou baixa 
pressão, marcando, unindo e vedando tubos, roscando-os, soldando-os ou furando-os, instala louças sanitárias, condutores, caixa 
d'água, chuveiro elétrico ou a gás, ferragens e outras partes componentes das instalações, monta e instala registros e outros 
acessórios da tubulação, trechos de tubos (metálicos e não-metálicos), executa manutenção das instalações, substituindo ou 
reparando partes componentes, como tubos, válvulas, conexões, aparelhos, revestimentos isolantes e outros. 
Riscos Avaliados 
Ergonômico: Postura Inadequada 
Físico: Radiação não-ionizante 
Acidente: Máquinas e equipamentos sem proteção 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
FISCAL DE OBRAS  
Realiza  levantamentos topográficos e planialtimétricos, desenvolve e legaliza projetos de edificações sob supervisão de um 
engenheiro civil, planeja a execução, orça e providencia suprimentos, exerce outras atribuições correlatas. 
Riscos Avaliados 
Ergonômico: Repetitividade e postura inadequada 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
OPERADOR DE MÁQUINA PESADA 
Conduzir as máquinas que servem para escavar, nivelar, aplainar e compactar terra e materiais similares, preparar concreto e colocar 
capeamento de asfalto e concreto nas estradas; 
Riscos Avaliados 
Físico: Ruídos 
Acidente: Condição insegura 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
PINTOR 
Executa serviços de pintura de portas, paredes, janelas das edificações, bem como recuperação de pintura de móveis. 
Riscos Avaliados 
Químico: Tintas e poeiras. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
 
 



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS 
ÓRGÃO OFICIAL DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

D.O.Q.         Criado Pela Lei nº. 986 de 07 de abril de 2010 

 
Nº. 682 – Quinta - feira, 24 de Outubro de 2019 - Ano 03 - Página 23 

  
  
 
 
   

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CEMITÉRIO VALE DA SAUDADE Estrada Padre Jose Anchieta s/n, Bairro da Jaqueira/Queimados 

Local contendo Capelas, Sala de Administração, Banheiros, Vestiário e Local para exumação. 
 
PEDREIRO 
Executa trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais guiando-se por desenhos, esquemas e especificações e utilizando 
processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares. 
Riscos Avaliados 
Físico: Ruídos, Radiação não-ionizante 
Ergonômico: Postura Inadequada 
Químico: Poeiras. 
Acidente: Arranjo físico deficiente 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ASG - PEDREIRO 
Organiza e prepara o local de trabalho na obra, constrói  fundações e estruturas de alvenaria;  aplicar revestimentos e contrapisos.  
Riscos Avaliados 
Físico: Ruídos, Radiação não-ionizante 
Ergonômico: Postura Inadequada 
Químico: Poeiras. 
Acidente: Arranjo físico deficiente 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
ASG - BOMBEIRO HIDRÁULICO 
Mantém e conserva tubulações destinadas à condução de água, esgoto, cloro-gás e soluções químicas, Instalar dosadores de 
soluções químicas,  
Aferir hidrômetros; 
Riscos Avaliados 
Ergonômico: Postura Inadequada 
Físico: Radiação não-ionizante 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL 
executa atividades de apoio  envolvendo serviços braçais. 
Riscos Avaliados 
Ergonômico: Postura Inadequada 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL – JARDINEIRO 
Executa tarefas manuais de caráter simples que exigem, principalmente, esforço físico, executa  serviços referentes a jardinagem, 
preparando a terra para plantação, exerce outras atribuições correlatas. 
Riscos Avaliados 
Ergonômico: Postura Inadequada 
Físico: Radiação não-ionizante 
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Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
CARPINTEIRO 
Confecciona estrutura para cobertura, forro, forma, assentamento de esquadria de madeira e realiza corte de madeira com a utilização 
de serra e outras atividades com madeira. 
Riscos Avaliados 
Acidente: Arranjo Físico Deficiente e Ferramentas inadequadas ou defeituosas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
COVEIRO 
Prepara as sepulturas abrindo covas e moldando lajes para tampá-las, sepulta e exuma cadáveres, auxilia no transporte de caixões, 
desenterra restos humanos e guarda ossadas, limpa, capina o cemitério e participa dos trabalhos de caiação de muros, paredes e 
similares. 
Riscos Avaliados 
Ergonômico: Postura Inadequada. 
Físico: Radiação não-ionizante 
Biológico: Exposição aos agentes biológicos. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ENCARREGADO DE OBRAS 
Organiza e supervisiona, no canteiro de obras, as atividades dos trabalhadores sob suas ordens, distribuindo, coordenando e 
orientando as diversas tarefas e solicita compras de materiais. 
Riscos Avaliados 
Físico: Radiação não-ionizante 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
 

CEMITÉRIO DE QUEIMADOS Rua Vereador Marinho Hemetério de Oliveira, 437, Centro/Queimados. 

Local contendo Capelas, Sala de Administração, Banheiros, Vestiário e Local para exumação. 
Todos os servidores ASG Pedreiro e ASG Manilheiro trabalham com serviços de bombeiro hidráulico, limpeza em geral, pedreiro. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL – JARDINEIRO 
Executa tarefas manuais de caráter simples que exigem, principalmente, esforço físico, executa  serviços referentes a jardinagem, 
preparando a terra para plantação, exerce outras atribuições correlatas. 
Riscos Avaliados 
Ergonômico: Postura Inadequada 
Físico: Radiação não-ionizante 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
COVEIRO 
Prepara as sepulturas abrindo covas e moldando lajes para tampá-las, sepulta e exuma cadáveres, auxilia no transporte de caixões, 
desenterra restos humanos e guarda ossadas, limpa, capina o cemitério e participa dos trabalhos de caiação de muros, paredes e 
similares. 
Riscos Avaliados 
Ergonômico: Postura Inadequada. 
Físico: Radiação não-ionizante 
Biológico: Exposição aos agentes biológicos. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE CARTAZISTA 
Auxilia o cartazista a desenhar e projetar cartazes, desenha e pinta letreiros, cartazes, avisos, informativos, nas dependências do 
cemitério. 
Riscos Avaliados 
Biológico: Exposição aos agentes biológicos. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
PEDREIRO 
Executa trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais guiando-se por desenhos, esquemas e especificações e utilizando 
processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, reformar ou reparar prédios, Túmulos, Jazigos, Lóculos, Cripta e o que 
mais for necessário. 
Riscos Avaliados 
Físico: Ruídos, Radiação não-ionizante 
Ergonômico: Postura Inadequada 
Químico: Poeiras. 
Biológico: Exposição aos agentes biológicos. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ASG - PEDREIRO 
Organiza e prepara o local de trabalho na obra, constrói fundações e estruturas de alvenaria;  aplicar revestimentos e contrapisos. 
Auxilia nos serviços de bombeiro hidráulico, nos serviços de pedreiro e limpeza em geral. 
Riscos Avaliados 
Físico: Ruídos, Radiação não-ionizante 
Ergonômico: Postura Inadequada 
Químico: Poeiras. 
Biológico: Exposição aos agentes biológicos. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
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ASG - MANILHEIRO 
Instala e conserva sistemas de tubulação de material não metálico, providencia a reparação e vedamento de vazamentos, limpa 
fossas, condutores de águas pluviais e caixas de gordura e auxilia nos serviços de bombeiro hidráulico, nos serviços de pedreiro e 
limpeza em geral. 
Riscos Avaliados 
Físico: Ruídos, Radiação não-ionizante 
Ergonômico: Postura Inadequada 
Químico: Poeiras. 
Biológico: Exposição aos agentes biológicos. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Rua Doutora Sucena Geara, nº 90 – Centro/Queimados 

Local composto por uma recepção, salas, banheiros em alvenaria e concreto armado com ar condicionado em funcionamento, 
ventilação natural e artificial, compartilhado com vários programas e serviços de desenvolvimento econômico. 
Local compartilhado com a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda  
Local destinado ao atendimento à comunidade Municipal.  Formular e executar a política estadual de desenvolvimento nas áreas de 
energia, logística, indústria, comércio e serviços; Realiza e incentiva estudos e pesquisas nas áreas afins, supervisionando a 
coordenação e execução de planos, programas e projetos; Fomenta os assuntos de interesse do estado relativos às áreas afins, em 
conjunto com órgãos e entidades dos demais níveis de governo e organismos privados; Mantém permanentemente intercâmbio com os 
órgãos públicos e entidades privadas dos demais níveis de governo e organismos privados; Analisa as solicitações de enquadramento 
de benefícios fiscais nas áreas de sua competência; Articular-se junto às concessionárias de serviços públicos, visando a otimização 
desses serviços no que tange aos projetos econômicos que venham a se implantar no estado; Incentiva e apoia as atividades da 
iniciativa privada, ligadas à indústria, comércio e serviços; Promover a competitividade das entidades governamentais e das empresas 
instaladas no Município de Queimados; Firma convênio para o Município junto aos demais entes, com a finalidade de captar recursos 
para execução de políticas públicas de trabalho e renda. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa  serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos,  atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria,  visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados. 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza  serviços de limpezas, conservação e coleta  de lixo em geral das instalações  administrativas,  requerem obrigatoriamente a 
utilização dos seguintes EPI's: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ECONOMISTA 
Elabora, analisa  e executa projetos de pesquisa econômica, de mercado e de viabilidade econômica, dentre outros, participa do 
planejamento estratégico e de curto prazo e avalia políticas de impacto coletivo para o governo, gera  programação econômico-
financeira, exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA Rua Doutora Sucena Geara, nº 90 – Centro/Queimados 

Atividades relacionadas à formulação, coordenação e execução de políticas públicas de promoção do trabalhador, visando à formação 
profissional, orientação, organização dos trabalhadores, Identificação de oportunidade de trabalho e emprego, inserção de 
trabalhadores no mercado de trabalho e melhoria das relações de trabalho; Planeja, coordena, executa e acompanha estudos, 
pesquisas, ações e programas de fomento à economia popular e ao microcrédito, bem como, outros projetos voltados à geração e de 
emprego e renda e sua manutenção; Identifica junto às entidades de direito público interno ou externo ou de direito privado, recursos 
financeiros, para o desenvolvimento das ações voltadas a geração de trabalho e atua na captação desses recursos; Firma convênio 
com a finalidade de captar recursos para execução de políticas públicas de trabalho, emprego e renda; Incentiva, apoia e participa de 
atividades que estimulem o desenvolvimento sustentável, o enfrentamento da pobreza e o exercício da cidadania, por meio de políticas 
de incentivo e promoção do trabalho decente para todos; Promove o empreendedorismo e a geração de negócios e de oportunidades 
de trabalho e renda; Desenvolve ações destinadas à qualificação profissional, inclusão do trabalhador no mercado de trabalho, com a 
consequente geração de renda e de apoio ao trabalhador desempregado; Implementa diretrizes e ações de articulação e integração de 
atividades profissionalizantes com as demandas e tendências gerais do mercado de trabalho; Cadastra pessoas visando colocá-las no 
mercado de trabalho da região; Estabelece contatos e parcerias com as empresas legais locais e de cidades vizinhas. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para  publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria,  visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 

17 -  SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E PROMOÇÃO DA 
CIDADANIA 

Rua Otília, nº 1495 – Centro/Queimados 

Local compartilhado com Secretaria Municipal de Habitação. Sala Administrativa, banheiro e recepção. 
Construção em alvenaria, laje em concreto armado e telha, piso com revestimento cerâmico, iluminação  e ventilação   natural e 
artificial. 
Risco: Ergonômico 
Local destinado ao atendimento ao público em geral. Coordena e executa as políticas públicas desenvolvidas para o atendimento da 
promoção da cidadania; Proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; O planejamento, a execução e o 
acompanhamento de programas de capacitação para ofício nos setores formal e informal que promovam oportunidades para o trabalho 
e a melhoria da renda familiar; A organização e controle de cursos, seminários e outras atividades similares para a formação e 
capacitação profissional e especialização de mão-de-obra; Coordena políticas públicas desenvolvidas para o atendimento da promoção 
da igualdade racial; Coordena políticas públicas desenvolvidas para o atendimento da promoção da igualdade das mulheres. 
 

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E 
AGRICULTURA  

Rua Francisco Gabriel Neto, S/N – 
Fanchem/Queimados 

Local situado em área Rural com cercas de arame farpado, recepção, salas administrativas, almoxarifado, banheiro e cozinha 
improvisada, com piso revestido  em cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes, teto em alvenaria, iluminação e ventilação 
natural e artificial. 
 
Atividades da Secretaria:  
Coordena e executa programas de desenvolvimento rural com vistas à promoção do desenvolvimento econômico e à preservação da 
natureza, objetivando a manutenção do homem na área rural, atua como órgão normativo quanto às políticas agrícolas, aquícola e da 
criação animal,  orienta e incentiva os produtores rurais sobre técnicas de manejo e recuperação de solo  a manter a sua propriedade 
em pleno desenvolvimento, a fim de garantir a sua subsistência,  mantém relações com os órgãos das esferas federais, estaduais, 
municipais e privadas, com vistas à utilização de recursos humanos, técnicos e financeiros destinados à implementação dos planos e 
projetos especiais para a área rural,   implementa a política de desenvolvimento agropecuário compatível com a política agrária e com 
a preservação do meio-ambiente e conservação do solo com o sistema nacional de política agrária,  estimula os sistemas de produção 
integrada, a policultura, a agricultura orgânica, a piscicultura e apicultura,  propõe   e controla barreiras sanitárias para impedir o 
ingresso no território municipal de animais e vegetais contaminados por pragas e doenças,  Promove em conjunto com a Secretaria 
Municipal de Educação, programas de ensino agropecuário, bem como de programas que vise à implantação e manutenção de hortas 
nas escolas municipais,  Fiscaliza em conjunto com a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente a produção, 
comercialização, armazenamento, transporte e uso de agrotóxicos e biocidas em geral,  conserva equipamentos e veículos 
empregados nas suas atividades,  promove e acompanha  a execução de convênios de sua área, em todos os níveis na qualidade de 
gestor. 
 
PINTOR 
Executa serviços de pintura de portas, paredes, janelas das edificações, bem como recuperação de pintura de móveis. 
Riscos Avaliados 
Químico: Tintas e poeiras. 
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Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa  serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos,  atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria,  visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Avenida Maracanã, nº 0 - vila Pacaembu/Queimados 

Local constituído por complexo poliesportivo (pista de corrida, quadra e campo) recepção,  salas administrativas, lavanderia, banheiros, 
cozinha, almoxarifado, setor de conselho e ouvidoria, salas   destinadas à esportes para promoção à saúde, construído em alvenaria e 
concreto armado, ar  ventilação e iluminação natural e artificial. 
Risco: Ergonômico e por deficiência de extintores de incêndio. 
Local compartilhado com a Secretaria Municipal da Terceira Idade 
Estabelece e executa a política do desporto no Município; Promove a articulação do poder público e de organizações da comunidade 
para a formulação e execução das políticas municipais de desporto; Desenvolve programas e projetos de fomento a práticas 
desportivas formais e não formais como direito de todo cidadão; Orienta a prática desportiva como instrumento de cunho educacional 
objetivando o desenvolvimento de pessoas e comunidades; Incentiva o desenvolvimento de práticas desportivas para pessoas com 
necessidades especiais; Elabora, projeta e executa com recursos próprios ou transferidos a construção, manutenção, reforma ou 
ampliação de instalações destinadas ao desenvolvimento das atividades desportivas no Município; Desenvolve programa da política de 
desporto educacional de recreação e lazer comunitário em favor das crianças e adolescentes, sobre tudo nas comunidades carentes, 
visando seu Desenvolvimento psicomotor e sua integração social; Planeja e executa programa de iniciação desportiva em todas as 
modalidades; Elabora a proposta anual de atividades e eventos esportivos e de lazer; Controla a aplicação dos recursos dirigidos ao 
desporto; Celebra convênios, acordos e contratos com entidades públicas e particulares que objetivam promover o desporto no 
Município; Propõe medidas visando a realização de atividades cívico-esportivas de interesse do Município; Realiza espetáculos 
esportivos, competições e torneios com a cooperação da liga de desporto do Município; Exercer outras atividades relacionadas ao 
desporto e a educação física, Desde que compatíveis com as suas finalidades institucionais; Realiza os eventos esportivos oficiais do 
Município na área escolar, fundamentando-os nos princípios do esporte educacional; Organiza e dirige as representações esportivas 
do Município nas áreas escolar, comunitária e de esporte amador fundamentado nos princípios do esporte de rendimento; Desenvolve 
programas de apoio a clubes e entidades esportivas na aquisição de materiais esportivos, conforme os programas e diretrizes 
estabelecidas pelo Município; Promove o desenvolvimento cultural esportivo e preserva a memória esportiva do Município; Conserva 
equipamentos e veículos empregados nas suas atividades; Promove e acompanha a execução de convênios de sua área, em todos os 
níveis na qualidade de gestor.  
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Atividades de limpeza e conservação em geral, no ambiente de  limpeza dos  sanitários de uso coletivo, a concentração de  dejeções 
humanas é de grande quantidade, devido à  frequência de alunos e suas diversidades de público em geral no complexo poliesportivo  
da SEMEL. 
A realização diária de limpeza (faxina) nas instalações e principalmente o manuseio de lixos nos banheiros de uso coletivo, pode  
incidir em contato com agentes de risco de origem biológica. 
No ambiente de  limpeza dos  sanitários de uso coletivo, a concentração de dejeções humanas é de grande quantidade, devido à  
frequência de alunos e suas diversidades de público em geral no complexo poliesportivo  da SEMEL. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares,  higienização, coleta de lixos , manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização dos seguintes EPI's: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
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INSPETOR DE DISCIPLINAS 
Cuida  da disciplina  entre a instituição e o estudante,  realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir  nos diversos 
espaços (como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
executa tarefas que promovam a educação de crianças, jovens e adultos, utilizando técnicas  específicas às necessidades que são  
pré-organizados  para uma integração social satisfatória, conforme o campo de habilitação, exercer outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA TERCEIRA IDADE  Avenida Maracanã, nº 0 - vila Pacaembu/Queimados 

Local constituído por  recepção,  auditório,  salão de dança, salão de jogos, avaliação administrativa, banheiros, piscina para 
hidroginástica, cozinha, almoxarifado, setor de conselho e ouvidoria, sala de esportes para promoção à saúde e bem estar do idoso, 
construído em alvenaria e concreto armado, ar  ventilação e iluminação natural e artificial. 
 
Atividades da Secretaria 
Formula, executa, controla e fiscaliza a política pública Municipal da Terceira Idade,  zela pelo cumprimento das normas garantidoras 
dos direitos do cidadão de Terceira Idade,  recebe, analisa e comunica as autoridades competentes, às denúncias encaminhadas a 
Secretaria da Terceira Idade, relativas a casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra cidadão de Terceira Idade e 
violação de seus direitos,  articula a integração entre órgãos que desenvolvam políticas sociais básicas de saúde, educação, 
previdência, habitação, transporte, cultura, esporte, lazer e outras que assegurem à Terceira Idade os direitos necessários para viver 
os princípios de cidadania, igualdade e justiça, objetivando concretizar integração de trabalho e parcerias para o atendimento direto às 
necessidades da população desta faixa etária,  promove programas, projetos e campanhas públicas educativas que objetivem a 
divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento e esclarecimentos acerca dos 
direitos e valorização do cidadão da Terceira Idade, viabiliza e estimula formas alternativas de participação, integração e convívio da 
pessoa idosa e proporciona ações de integração entre as demais gerações,  ampara as pessoas da terceira idade, garantindo-lhes o 
bem estar, a dignidade e a cidadania, nos termos da legislação em vigor e priorizar o atendimento dos idosos em suas próprias 
famílias, em detrimento do atendimento asilar, com exceção dos que não possuam condições que lhes garantam a própria 
sobrevivência ou se encontrem em situação de risco,  promove por meio de parceiras e articula ações com a rede de serviços 
existentes, controla e fiscaliza, no âmbito de sua competência, os bens patrimoniais, arquivos de legislação e documentos, ações, 
contratos, convênios. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Executa tarefas que promovam a educação de crianças, jovens e adultos, utilizando técnicas  específicas às necessidades que são  
pré-organizados  para uma integração social satisfatória, conforme o campo de habilitação, exercer outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 

21 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Praça do CEU Bairro São Roque/Queimados 

Local: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – ,  ambiente de trabalho conservado situado na Praça do CEU Bairro São 
Roque/Queimados, 2 salas, 2  banheiros comuns e 1 para PNE, e 4 salas do CRAS (LTCAT – SEMAS) 1  biblioteca, 1 cozinha, 1 cine 
teatro, 1 sala almoxarifado 2 salas de aula com piso  revestido em cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, 
teto em alvenaria, iluminação artificial  e  natural, com portas  e janelas, ventilação  natural e artificial por meio de ar condicionado. 
 
Atividades  programas, projetos e atividades culturais e turísticas; Em conformidade com as diretrizes e metas definidas, observadas as 
políticas de desenvolvimento econômico e social do Município; Estabelecer e supervisionar a política cultural e turística do Município.  
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CUIDADOR DE ALUNOS PNE 
Atividades relacionadas à elaboração  de programas culturais e turísticas,  formula  diretrizes e promove a implantação e execução de 
planos, programas, projetos e ações relacionadas ao turismo, trabalha com   a proteção, conservação, recuperação e valorização dos 
PNE  nas suas atividades. 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO Rua Otília, nº 1495 – Centro/Queimados 

Local com ambiente de trabalho em boa conservação, recepção,  cozinha improvisada, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes, teto em alvenaria, iluminação e ventilação artificial e  natural, com portas  e 
janelas, compartilhado com a SEMDHPROC. 
 
Atividades da Secretaria: 
Estimula a participação da iniciativa privada na promoção e execução de projetos compatíveis com as diretrizes e objetivos da Política 
Municipal de Habitação,  promove  melhoria das condições habitacionais,  Capta recursos para projetos e programas específicos junto 
a órgãos federais e estaduais para  população de baixa renda , promove o reassentamento dos moradores em área de risco a ser 
desocupada e sua fixação em local adequado, atua em parceria com as Secretarias de Obras, Urbanismo, Ambiente e outras, nas 
ações integradas de sua competência,  Analisa e aprovar os critérios técnicos para a celebração de convênios, contratos,  termos de 
parceira, compras e serviços, acompanhando e fiscalizando sua execução,  fiscalizar os bens patrimoniais, arquivos de legislação e 
documentos, ações, contratos, convênios, processos administrativos. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para  publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria,  visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
Executa tarefas de caráter técnico relativas a execução de projeto de edificações e outras obra de engenharia civil, orientando-se por 
plantas, esquemas e especificações técnicas, para colaborar com a construção, reparo e conservação das mencionadas obras, realiza 
estudos no local das obras, procedendo as medições, analisando amostras de solo e efetuando cálculos para auxiliar a preparação de 
plantas e especificações relativas à construção, reparação e conservação de edifícios e outras obras de engenharia civil, executar 
esboços e desenhos técnicos estruturais, seguindo plantas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 

23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA Rua Mustafá Kalaoun, nº 61 – Centro/Queimados 

Local constituído de Recepção com atendimento ao público externo, salas  administrativas, banheiros, de laje, em alvenaria e concreto 
armado, ventilação e iluminação artificial e natural. 
Risco  Ergonômico e por deficiência de Extintores de Incêndio 
 
Atividades da Secretaria: 
Atividades da Secretaria:  Ordenar os espaços públicos do Município fazendo valer as legislações municipais e o Código de Postura da 
cidade; Gerenciar as atividades da Guarda Municipal; Zelar pela preservação da ordem pública e pela incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, no que diz respeito às atividades de segurança pública, coordenando, controlando e integrando as ações da Polícia Civil, 
da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, dos Institutos de Polícia Científica e da Corregedoria -Geral dos Órgãos de 
Segurança Pública e Defesa da Cidadania; Controlar, supervisionar e coordenar o desenvolvimento das atribuições da Guarda 
Municipal, de forma a garantir-lhe a consecução dos seus fins previstos na Constituição da República e Legislação pertinente; Garantir, 
através da Guarda Municipal, as funções de polícia administrativa no âmbito municipal, prestando proteção e segurança, interna e 
externamente, aos próprios municipais, seus equipamentos e usuários;  Promover ações que visem primordialmente a orientação da 
população quanta a aplicação da legislação vigente através de programas de educação a serem ministrados em campanhas 
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publicitárias e demais instrumentos de ampla divulgação; Executar, mediante processo de inteligência, operações especiais que 
garantam a apreensão de materiais e equipamentos objetos de crime ou em que haja descumprimento de preceito jurídico, na forma 
prescrita em lei; Convocar em nível prioritário, fiscais de outros setores administrativos para execução de operações especiais por 
determinação do Prefeito, obedecendo a hierarquia existente entre os Secretários; Fiscalizar a atuação das empresas concessionárias 
de serviço público, bem como dos permissionários do município (ônibus, estacionamento, táxis, etc.) em cumprimento a todas as 
estipulações contratuais e legais, Garantindo a segurança; a e a qualidade na prestação do serviço ao cidadão, garantir a segurança, 
dos cidadãos nos logradouros públicos em atividades comuns e eventos realizados ou não pela municipalidade. 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção  ao  funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades  na rotina  de trabalho 
ou eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores 
procurados, exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da Periculosidade  relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada  na NR 16 
– Atividades e Operações Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
GUARDA MUNICIPAL 
Zela pela segurança dos órgãos municipais das instalações e dos serviços, exerce  a vigilância nos logradouros públicos, preserva  a 
moralidade e o sossego público,  assegura o respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos, protege a arborização 
pública, a rede de iluminação, monumentos e outras obras afins,   colabora com as autoridades federais e estaduais e do Poder 
Judiciário,   conduz  os veículos da GM/QUEIMADOS,   exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas, nas vias e 
logradouros municipais,  exerce outras funções correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da Periculosidade  relativa às atividades realizadas pela  função,  está relacionada  na NR 16 – 
Atividades e Operações Periculosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%). 
 

24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO Rua Padre Marques, nº 314 – Centro/Queimados 

Local com 2(dois) pavimentos, ambiente de trabalho em boa conservação com recepção, cozinha improvisada, vestiário, banheiros e 
salas administrativas, construção em alvenaria, laje em concreto armado, iluminação e ventilação natural e artificial. 
Risco: Ergonômico 
Local destinado ao atendimento do público em geral, formula e executa a política municipal de transportes públicos de passageiros, 
definindo prioridades para ação do Governo Municipal no respectivo setor, , estabelece as políticas, diretrizes e programas de 
transporte e trânsito no Município de Queimados, executa, através de seus órgãos, as políticas públicas de interesses da pasta, 
coordenando e gerenciando a integração com as políticas sociais do Município que, direta ou indiretamente interfiram nos assuntos 
relativos à cidadania, estabelece relação com os órgãos de transporte estadual e federal, visando à ação integrada, promove parcerias 
com instituições municipais e estaduais, visando a manutenção do trânsito municipal e mobilidade urbana, planeja, coordena, controla 
e fiscaliza os sistemas de transportes públicos de passageiros, supervisiona e controla todo o sistema de transportes, composto de 
veículos motorizados ou não, desde que circule em vias públicas municipais, desenvolve projetos em conjunto com as instituições 
direta ou indiretamente relacionadas com as questões de segurança pública, com vistas a proporcionar melhores condições de 
controle, prevenção e/ou enfrentamento da criminalidade, promove seminários, eventos, cursos, oficinas, palestras e fóruns com a 
participação de segmentos representativos e especializados da sociedade organizada,  desperta a conscientização da população sobre 
a necessidade de adoção de medidas de autoproteção, bem como sobre a compreensão acerca da responsabilidade de todos na 
busca de soluções para as questões de segurança. 
  
AGENTE DE DEFESA CIVIL 
Organiza e coordena  as atividades na formulação e na implementação das políticas e programas que venham garantir a realização 
das ações integradas para garantir o bem estar dos munícipes, estabelece diretrizes e programas de defesa civil, no que diz respeito a 
garantir o pleno exercício da cidadania, interagi em ações de apoio à órgãos da administração municipal, estabelece normas de 
continuidade dos serviços prestados. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
MOTORISTA 
Dirige veículo manipulando os comandos e conduzindo-o no trajeto indicado segundo as regras de trânsito,  certifica-se das   
condições de funcionamento do veículo, examina as ordens de serviço, controla a carga e a descarga de mercadorias e utensílios, 
entrega e recebimento de documentos, zela pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar 
seu perfeito estado. 
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Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AGENTE FISCAL 
Promove o enquadramento de novos contribuintes ou alterações cadastrais,  atendimento  à  contribuintes, executa  procedimento de 
auditoria, defesa de recursos, elabora  cálculo do imposto, emite parecer quanto a emissão de guia em processo administrativos, 
executa procedimentos de fiscalização interna e externa , fiscaliza o contribuinte quanto ao cumprimento da legislação municipal. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 

25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  Rua Félix, nº 1581, Centro/Queimados 

Local constituído de recepção, salas, setor de engenharia e arquitetura, arquivos, banheiros e gabinete do secretário, em alvenaria e 
concreto armado, ar condicionado em funcionamento, ventilação natural e artificial, arejado. 
Risco avaliado: Ergonômico 
Risco de acidente: Queda do mesmo nível. 
Medidas Proteção e controle:  Treinamento inerentes a função e posição de postura adequada de forma permanente. 
Atividades da Secretaria:  Planeja, coordena e fiscaliza a execução e a conservação das obras públicas municipais e instalações para 
a prestação de serviços à comunidade, contenção de encostas, execução de trabalhos topográficos, pavimentação e conservação de 
estradas, caminhos e vias urbanas, fabricação de materiais de construção para obras e serviços públicos.  
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para  publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria,  visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ARQUITETO 
Elabora projetos e assessoram em problemas de engenharia civil, arquitetura e urbanismo, planejam e coordenam o desenvolvimento 
de áreas urbanas, elaboram projetos de paisagismo e supervisionam sua execução, planejar e projetar a construção de obras civis, 
orientam e controlam processos de produção ou serviços de manutenção desenvolvidos nas áreas da mecânica, eletricidade e 
eletrônica, exercer outras atribuições correlatas na SEMOB. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Nos serviços de limpezas, conservação e coleta  de lixo em geral das instalações  administrativas,  requerem obrigatoriamente a 
utilização dos seguintes EPI's: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MANUTENÇÃO 
Executa atividades de realização de trabalhos de manutenção e conservação, reparando instalação prediais e equipamentos, exerce 
outras atribuições correlatas na SEMOB. 
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Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ENGENHEIRO ELETRICISTA 
Analisa  e desenvolve técnica  aos procedimentos de orientação   dos serviços, define equipes para execução dos serviços, 
supervisiona  e  elabora projetos e orçamentos, supervisionar as atividades de compra e solicitação de materiais   e serviços, 
acompanha o desempenho dos fornecedores de materiais, efetua  a avaliação de desempenho dos fornecedores qualificados; 
controla  a distribuição dos projetos aos usuários na obra, mantém  a obra atualizada de acordo com a planilha de controle de revisão 
de projeto, acompanha a definição dos documentos do plano da qualidade da obra, elabora o planejamento operacional e mensal das 
atividades  da obra, exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,    está relacionada na  NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades   estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%). 
 
FISCAL DE OBRAS 
Realiza  levantamentos topográficos e planialtimétricos,  desenvolve e legaliza projetos de edificações sob supervisão de um 
engenheiro civil, em trabalhos externos  supervisiona a execução de obras e serviços, treina mão de obra e realiza o controle 
tecnológico de materiais e do solo, exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
TÉCNICO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA 
Presta assistência e consultoria técnicas,  produção agropecuária, comercialização e procedimentos de biosseguridade, executa  
projetos agropecuários em suas diversas etapas, planeja  atividades agropecuárias, verificando viabilidade econômica, condições 
edafoclimáticas e infraestrutura, promove  organização, extensão e capacitação rural, exerce outras atribuições correlatas  
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
TÉCNICO DE CONTABILIDADE 
Realiza  atividades inerentes à contabilidade nos órgãos governamentais e outras instituições públicas e privadas, atende  à 
fiscalização e procedem consultoria, executa  a contabilidade geral, operacionalizam a contabilidade de custos, administra o 
departamento pessoal e realizam controle patrimonial,  exerce outras atribuições correlatas.  
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL 
Executa atividade de natureza repetitiva, envolvendo execução de serviços braçais. 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando  que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
 
O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais,                                                                                                                                                                             

RESOLVE: 
PORTARIA Nº 949/19. EXONERAR o servidor VAGNER LUIZ DOS SANTOS, matrícula 13201/01, do cargo em comissão de 
Subsecretário Municipal de Defesa Civil, Símbolo SS, da Secretaria Municipal de Defesa Civil – SEMDEC, a contar de 24/10/2019. 
 
PORTARIA Nº 950/19. EXONERAR o servidor GUSTAVO ESTEVES DA SILVA, matrícula 10679/03, do cargo em comissão de 
Assessor Operacional de Controle Interno, Símbolo AAC, da Controladoria Geral do Município – CGM, a contar de 24/10/2019. 
 
PORTARIA Nº 951/19. NOMEAR VAGNER LUIZ DOS SANTOS, no cargo de Secretário Municipal de Defesa Civil, Símbolo SM, na 
Secretaria Municipal de Defesa Civil – SEMDEC, a contar de 25/10/2019.  
 
PORTARIA Nº 952/19. NOMEAR JORGE SANTOS DO NASCIMENTO, no cargo em comissão de Subsecretário Municipal de 
Urbanismo, Símbolo SS, na Secretaria Municipal de Urbanismo – SEMUR, a contar de 25/10/2019.  
 
PORTARIA Nº 953/19. CESSAR os efeitos da PORTARIA 202/19 publicada em 01 de fevereiro de 2019, página 4, do DOQ 502/19, 
que DESIGNOU o servidor JEFFERSON PEREIRA DA SILVA, matrícula 4223/41, para responder interinamente pela Coordenadoria 
de Acompanhamento e Metas Fiscais, Símbolo CC3, da Controladoria Geral do Município - CGM, a contar de 24/10/19. 
 
PORTARIA Nº 954/19. NOMEAR GUSTAVO ESTEVES DA SILVA, no cargo em comissão de Coordenador de Acompanhamento e 
Metas Fiscais, Símbolo CC3, na Controladoria Geral do Município - CGM, a contar de 25/10/2019.  
 
PORTARIA Nº 955/19. EXONERAR, a pedido, o servidor FABÍOLA MATEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, matrícula nº. 12598/01, 
Psicólogo, a contar de 06/08/2019 (processo nº. 1242/2019/09). 
 
PORTARIA Nº 956/19. Suspender por necessidade de serviço o período concessivo de gozo das férias compreendidas entre os dias 
01/11/2019 a 30/11/2019 do servidor LUIZ OTÁVIO TEIXEIRA DE SOUZA, Chefe da Divisão de Recursos Humanos, matrícula nº 
8672/03, da SEMCONSESP, fixando os próximos períodos para: 1º PERÍODO: 18/11/2019 A 02/12/2019 e o 2º PERÍODO: 09/03/2020 
A 23/03/2020. 

CARLOS DE FRANÇA VILELA 
Prefeito 

 

Despachos do Prefeito 
 
Processo nº 0123/2019/09. Com base no parecer da Controladoria Geral do Município – CGM, às fls. 151/153, AUTORIZO na forma 
da Lei, o Repasse Financeiro no valor de R$ 499.999,92 (quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e 
noventa e dois centavos), em favor do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, referente ao mês de OUTUBRO de 2019, em 
cumprimento a Lei nº 277/97 de 23 de dezembro de 1997. 
 

CARLOS DE FRANÇA VILELA 
Prefeito 

 

Atos do Secretário Municipal de Administração 
 

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, 
 RESOLVE: 

ATO 148/SEMAD/19. Tornar público o gozo efetivo das férias dos servidores abaixo relacionados 
 
Nº NOME MATR. CARGO PERÍODO DE GOZO 

CGM 

01  ANA D’ARC MACHADO DUTRA 11151/03 ASSESSOR JURÍDICO 01/11/2019 A 30/11/2019 

GAP 

02  ALDELANO DA SILVA GOMES 11612/01 
COORDENADOR DO CENTRO INTEGRADO  DE 
OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 

01/11/2019 A 30/11/2019 

03  ELISANGELA BORGES DA LUZ 13443/01 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADOR 01/11/2019 A 30/11/2019 

04  ELIZABETH RIBOURA LETHIERI 8653/32 COORDENADOR DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

1º PERÍODO: 21/11/2019 
A 30/11/2019 
2º PERÍODO: 16/12/2019 
A 25/12/2019 
3º PERÍODO: 03/02/2020 
A 12/02/2020 

SEMAD 

05  ANDRE PEREIRA BAHIA  13423/01 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 01/11/2019 A 30/11/2019 

06  FELIPE SILVA CASTELHANE 13323/01 ASSESSOR DE GABINETE 01/11/2019 A 30/11/2019 

SEMADA 

07  MANOEL MIGUEL CARDOSO DOS 5513/11 TRABALHADOR BRAÇAL E JARDINEIRO 01/11/2019 A 30/11/2019 
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SANTOS 

SEMAS 

08  ADELMO CASSIO L. DE ALMEIDA 13199/02 ASSESSOR DE EXPEDIENTE 01/11/2019 A 30/11/2019 

09  
CATERINE DE FIGUEIREDO DOS 
SANTOS 

12493/01 AGENTE ADMINISTRATIVO 01/11/2019 A 30/11/2019 

10  
GABRIEL CAMPOS CAMPOS 
CELESTINO 

12916/01 CUIDADOR 01/11/2019 A 30/11/2019 

11  MAÍRA BASTOS NASCIMENTO 12253/01 ASSISTENTE SOCIAL 01/11/2019 A 30/11/2019 

12  MARCOS DE SOUZA MEDEIROS 13166/01 ASSESSOR DE GABINETE 01/11/2019 A 30/11/2019 

13  PAULO ROBERTO B. DE OLIVEIRA 9731/03 COORDENADOR DE CRAS 01/11/2019 A 30/11/2019 

14  PAULO ROBERTO DE MELLO 11659/02 ASSESSOR DE GABINETE 01/11/2019 A 30/11/2019 

15  RONALDO MOURA VICENTE 12506/01 AGENTE ADMINISTRATIVO 01/11/2019 A 30/11/2019 

SEMCONSESP 

16  
ALINE MARTINS CONSTANTINO 
OLIVEIRA 

11249/05 ASSESSOR TÉCNICO 01/11/2019 A 30/11/2019 

17  ANTONIO GOMES DA COSTA JUNIOR 5701/01 COVEIRO 01/11/2019 A 30/11/2019 

18  LUIZ CARLOS LISBOA 3547/51 COVEIRO 01/11/2019 A 30/11/2019 

19  LUIZ OTÁVIO TEIXEIRA DE SOUZA 8672/03 CHEVE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 01/11/2019 A 30/11/2019 

20  
NORIVAL DA CONCEIÇÃO 
APOLINÁRIO 

11401/02 CHEFE DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS 01/11/2019 A 30/11/2019 

SEMDE 

21  
SERGIO WILLIANS LIMA DE OLIVEIRA 
JUNIOR 

13184/01 ASSESSOR DE GABINETE 04/11/2019 A 03/12/2019 

22  THAIS MOTA FARIA 13182/01 ASSESSOR DE GABINETE 04/11/2019 A 03/12/2019 

SEMDEC 

23  DAVID SOUZA DE NAZARETH 4352/41 VIGIA 01/11/2019 A 30/11/2019 

24  SIDNEI CLEMENTE  2400/71 AGENTE DE DEFESA CIVIL 01/11/2019 A 30/11/2019 

SEMED 

25  ANA CAROLINA OLIVEIRA 13174/01 COORDENADOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01/11/2019 A 30/11/2019 

26  ELIZABETH TORRES DE SOUZA 2819/31 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01/11/2019 A 30/11/2019 

27  
FERNANDA MARTINS RIBEIRO DE 
MENEZES 

13190/01 ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 01/11/2019 A 30/11/2019 

28  JOSAFÁ DE FREITAS PEREIRA 12504/01 AGENTE ADMINISTRATIVO 01/11/2019 A 30/11/2019 

29  JOSÉ ANTÔNIO BARRETO 13029/01 ASSESSOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 01/11/2019 A 30/11/2019 

30  JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO 13476/01 
ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES 
ECOLARES 

01/11/2019 A 30/11/2019 

31  
LUIZ CARLOS NUNES CARDOZO 
JUNIOR 

11296/02 ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 01/11/2019 A 30/11/2019 

32  
WANDERSON PINHEIRO DE 
OLIVEIRA 

13122/01 ASSESSOR DE GABINETE 01/11/2019 A 30/11/2019 

33  WILLIAN LOPES GAIA 8385/25 CHEFE DA DIVSÃO DE EXPEDIENTE 01/11/2019 A 30/11/2019 

SEMEL 

34  ALEXANDRE MAGNO MARINHO 10445/02 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO 01/11/2019 A 30/11/2019 

SEMFAPLAN 

35  
CARLOS GUTTENBERG CHAVES 
VICTORINO 

4225/01 CONTADOR 01/11/2019 A 30/11/2019 

36  FLORISBELA SALINO DA SILVA 4356/71 ASG 01/11/2019 A 30/11/2019 

37  MARCIA DE ARAÚJO ADÃO PAULINO 4193/91 ASG 01/11/2019 A 30/11/2019 

SEMOB 

38  JUSIENY  HEITZ DOS SANTOS 12776/02 ASSESSOR TÉCNICO DE INFRAESTRUTURA 01/11/2019 A 30/11/2019 

SEMUHAB 

39  JAIRO DA COSTA LIMA 11561/03 
SUBSECRETÁRIO ADJUNTO DE CADASTRAMENTO E 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

01/11/2019 A 30/11/2019 

SEMUS 

40  ALBA VALERIA LOPES RIBEIRO 9488/93 COORD. DA DIV. DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 01/11/2019 A 30/11/2019 

41  ALINE DOS SANTOS SILVA 13259/01 ENFERMEIRO 

1º PERÍODO: 20/11/2019 
A 29/11/2019 
2º PERÍODO: 20/01/2020 
A 29/01/2020 
3º PERÍODO: 16/03/2020 
A 25/03/2020 

42  ANDREA FERREIRA MAURICIO 2371/01 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 18/11/2019 A 17/12/2019 

43  
ALEXANDRE MAGNO CANDIDO DA 
SILVA 

5399/61 MÉDICO 01/11/2019 A 30/11/2019 

44  AYDE SILVA SANTANA ROCHA 13397/01 ASSESSOR DE LIMPEZA URBANA 01/11/2019 A 30/11/2019 

45  
BRUNO SANTANA ESTEVAM 
PEREIRA 

12819/01 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

1º PERÍODO: 04/11/2019 
A 18/11/2019 
2º PERÍODO: 02/03/2020 
A 16/03/2020 

46  
CARLOS WELLINGTON DIOGO 
DANTAS 

3441/01 FISIOTERAPEUTA 01/11/2019 A 30/11/2019 

47  
CRISTIANE CARVALHO DA SILVA 
PIMENTEL 

13504/01 
ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES 
ESCOLARES 

01/11/2019 A 30/11/2019 

48  DIENE NATALIE DE ASSIS 12056/01 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01/11/2019 A 30/11/2019 

49  ELAINE DOS SANTOS DA SILVA 13582/01 
COORENADOR DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE 
DE DST/AIDS 

01/11/2019 A 30/11/2019 

50  ERMELINDA DA CRUZ PIRES 2350/71 TÉCNICO DE LABORATÓRIO 01/11/2019 A 30/11/2019 
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51  JADIEL DE OLIVEIRA VARGAS 13241/01 COORDENADOR DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 25/11/2019 A 24/12/2019 

52  JANE BARBOSA DE SOUZA 5397/01 MÉDICO 01/11/2019 A 30/11/2019 

53  
LIVIA DA SILVA MORAES DE ASSIS 
QUINTANILHA 

8426/32 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
DE COMPRAS, SERVIÇOS E OBRAS 

1º PERÍODO: 13/11/2019 
A 22/11/2019 
2º PERÍODO: 06/01/2020 
A 25/01/2020 

54  LIVIA SANTOS DE PAULA 12265/01 ENFERMEIRO 

1º PERÍODO: 18/11/2019 
A 02/12/2019 
2º PERÍODO: 04/05/2020 
A 18/05/2020 

55  
LUCIANE CARDOSO DOS SANTOS 
RODRIGUES 

5896/31 AUXILIAR DE LABORATÓRIO 01/11/2019 A 30/11/2019 

56  MARCIA XAVIER BRAGGIO 5472/01 MÉDICO 01/11/2019 A 30/11/2019 

57  
MARIA CRISTINA FERREIRA 
FERNANDES DA COSTA 

4457/11 ASG 

1º PERÍODO: 01/11/2019 

A 15/11/2019 
2º PERÍODO: 06/01/2020 
A 20/01/2020 

58  
MÁRIO NEWTON OLIVEIRA DE 
MENEZES DE SOUZA 

4243/91 MÉDICO 

1º PERÍODO: 04/11/2019 
A 18/11/2019 
2º PERÍODO: 06/01/2020 
A 20/01/2020 

59  
NATALIA BORGES FERREIRA DA 
SILVEIRA 

12777/01 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

1º PERÍODO: 21/11/2019 
A 05/12/2019 
2º PERÍODO: 07/02/2020 
A 21/02/2020 

60  ROBERTO GONÇALVES 9737/03 COORDENADOR DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01/11/2019 A 30/11/2019 

61  ROBSON AZEVEDO PIMENTEL 5441/01 MÉDICO 01/11/2019 A 30/11/2019 

62  
SONIA MARIA PEREIRA ALVES DOS 
REIS 

5469/01 MÉDICO 01/11/2019 A 30/11/2019 

63  
SUZANE COUTINHO DA SILVA DOS 
SANTOS 

12548/01 COORD. DA DIV. DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL 01/11/2019 A 30/11/2019 

64  THALITA SANTOS COUTINHO 12510/01 ENFERMEIRO 01/11/2019 A 30/11/2019 

65  VALERIA CANDIDO NASCIMENTO 10520/04 
COORD. DA DIV. DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 
MASCULINA 

01/11/2019 A 30/11/2019 

66  VANESSA DE JESUS BENTO 12821/01 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

1º PERÍODO: 04/11/2019 
A 18/11/2019 
2º PERÍODO: 02/03/2020 
A 16/03/2020 

SEMUSOP 

67  
CARLOS ALBERTO CORREIA DE 
FREITAS 

4188/21 VIGIA 01/11/2019 A 30/11/2019 

68  MANOEL BISPO DOS SANTOS 5718/51 VIGIA 01/11/2019 A 30/11/2019 

69  RICARDO  ALVES DA SILVA 3678/11 VIGIA 01/11/2019 A 30/11/2019 

70  SIDNEY CASTRO AMARAL 2321/31 VIGIA 01/11/2019 A 30/11/2019 

SEMUTER 

71  ISIS DANIELE DE CAMPOS SOUZA 13478/01 CHEFE DA DIVISÃO DE RECEPÇÃO 01/11/2019 A 30/11/2019 

 
ANDRÉ PEREIRA BAHIA 

Secretário Municipal de Administração 
 
 

ATO SEMAD Nº 149/SEMAD/19 – Tornar Público o gozo efetivo de férias do servidor JOSÉ APARECIDO DA SILVA, matrícula nº 
5803/31, Trabalhador Braçal e Jardineiro, da SEMADA, no período de 01/11/2019 a 30/11/2019, pois o mesmo encontrava-se de 
licença médica. 

 
ATO SEMAD Nº 150/SEMAD/19 – Tornar Público o gozo efetivo de férias da servidora ERIKA CARVALHO DA SILVA, matrícula nº 
11065/01, Professor II, da SEMED, no período de 04/11/2019 a 18/11/2019, pois a mesma encontrava-se de licença médica. 
 

ANDRÉ PEREIRA BAHIA 
Secretário Municipal de Administração 

 
Processo nº. 6539/2017/03. Com base na Ata da Sessão de Pregão Presencial nº 12/2019, produzida durante a fase de julgamento, as 
fls. 303, no parecer da Controladoria Geral do Município – CGM, às fls. 345/348. HOMOLOGO o procedimento referente ao Pregão 
Presencial nº 12/2019 da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS PARA 
CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS, 
atendendo assim as necessidades dos Órgãos Municipais, através da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD. ADJUDICO o 
objeto consignado à empresa: SYSTEM CARD 460 CONTROLE DE ACESSO E IDENTIFICAÇÃO EIRELI, CNPJ Nº 08.740.327/0001-
01, no valor de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais) para o lote I e o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o lote II, para a 
aquisição de 2 (duas) impressoras para a confecção de identidades funcionais em material “PVC”, cartões em PVC branco, 
ribbon, cordão para crachá, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Queimados  – totalizando o valor de R$ 
28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais). 
  

ANDRÉ PEREIRA BAHIA 
Secretário Municipal de Administração 
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Atos da Secretária Municipal de Saúde 
 

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições; 
RESOLVE: 

ATO Nº 088/SEMUS/19 DE 24/10/2019. TORNAR PÚBLICO – Considerando a Caminhada da Secretaria Municipal de Saúde, em 
Prol da Prevenção ao Câncer de Mama, que será realizada no dia “25-10-2019”, a Secretária de Saúde no uso de suas 
atribuições autoriza: 

 
1) FECHAMENTO das Unidades de Saúde e de todos os Setores da Secretaria de Saúde, especificamente neste dia, as 16:00HS; 

 
2) E Convocar “TODOS OS SERVIDORES” DA SEMUS, para participarem da Caminhada.  
 

LÍVIA GUEDES SIMÕES 
Secretária Municipal de Saúde 

 
 

ATO Nº 003/ICETHID/SEMUS/2019. A Interventora do CETHID – Centro Especializado no Tratamento da Hipertensão e Diabetes, no 
uso de suas atribuições legais, em conformidade com o inciso I do artigo 5º do Decreto nº 2415/19, de 10 de setembro de 2019,  
 

RESOLVE: 
Art. 1º - Alterar a constituição do GT – Grupo de Trabalho, instituída pelo ATO Nº 001/ICETHID/SEMUS/2019 e ATO Nº 
002/ICETHID/SEMUS/2019; designados por ATO do Excelentíssimo Senhor Prefeito, Portarias nº 834/19 e 835/19, de 19 de setembro 
de 2019. DESTITUIR do GT, a pedido, a servidora Lilia Aparecida de Lima, matrícula 8434/42, Diretor do Departamento de Atenção 
Especializada. 
 
Art. 2º - Alterar o gerenciamento, conforme o Art. 2º do ATO Nº 001/ICETHID/SEMUS/2019; 
 
Art. 3º - O GT passa a ser gerenciado pela servidora RENATA BRETAS ZATTAR, matrícula nº 10182/02 – Assessor Técnico do 
Gabinete do Secretário Chefe;  
 
Art. 4º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.   
 

LÍVIA GUEDES SIMÕES 
Secretária Municipal de Saúde 

 

Atos da Secretária Municipal do Educação 
 

Processo nº 5003/2018/05. Com base na Ata produzida durante a fase de julgamento às fls. 1001/1003, e no relatório às fls. 
1042/1043 elaborado pela senhora pregoeira, e no parecer da Controladoria Geral do Município – CGM, às fls. 1045/1050, 
HOMOLOGO, na forma da Lei, o procedimento do Pregão Presencial nº 03/2019 – aquisição de materiais dispostos em Kits (escolar e 
higiene) fechados destinados aos Alunos e Professores, atendendo assim as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 
ADJUDICO o objeto consignado às Empresas T.PIERO COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS EIRELI - EPP, CNPJ nº 
10.457.873/0001-81, no valor total do Lote 1 de R$ 2.739.998,70 (dois milhões, setecentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa e 
oito reais, e setenta centavos), e ALG BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS EIRELI - ME, CNPJ nº 11.495.858/0001-
90, no valor total do Lote 2 de R$ 257.439.00 (duzentos e cinquenta e sete mil, e quatrocentos e trinta e nove reais). 

 
LENINE RODRIGUES LEMOS 

Secretário Municipal de Educação 
 

Atos da Secretária Municipal do Ambiente e Defesa dos Animais 
 
A Secretária Municipal do Ambiente e Defesa dos Animais, no desempenho e uso de suas atribuições legais e institucionais,  

RESOLVE: 
PORTARIA N.º002/SEMADA/2019.  
Artigo 1º. Designar a servidora LINDINALVA DIAS DA SILVA, Assessor de Expediente, Matrícula 13311/01, lotada nesta SEMADA, 
para desempenhar suas funções, atribuições e atividades junto à Guarda Ambiental Municipal de Queimados (GAMQ).  

 
Artigo 2º. As funções descritas no artigo 1º. desta Portaria ficarão a critério do Diretor Executivo da respectiva Guarda. 

 
Artigo 3.º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
GABRIELA LYCURGO CHERNICHARO 

Secretária Municipal do Ambiente e Defesa dos Animais 
 
A Secretária Municipal do Ambiente e Defesa dos Animais, no uso de suas atribuições em vigor; 

RESOLVE: 
 
PORTARIA Nº 35/SEMADA/2019. Tornar público que SANES BRASIL AGROINDUSTRIAL S.A., CNPJ: 03.718.276/0001-06, recebeu 
da Secretaria Municipal do Ambiente e Defesa dos Animais SEMADA, Licença de Operação – LO SEMADA N° 000049, com validade 



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS 
ÓRGÃO OFICIAL DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

D.O.Q.         Criado Pela Lei nº. 986 de 07 de abril de 2010 

 
Nº. 682 – Quinta - feira, 24 de Outubro de 2019 - Ano 03 - Página 38 

  
  
 
 
   

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

até 22 de outubro de 2023, A empresa irá realizar atividade de estocagem, distribuição e comércio atacadista de mercadorias em geral, 
com predominância de produtos alimentícios. No seguinte local: Av. Rua Rio de Janeiro no Lote 3, quadra 10, Distrito Industrial – 
Município de Queimados, RJ Nas coordenadas UTM: 642050 E; 7483944 N Zona 23k (DATUM SIRGAS 2000). (Processo SEMADA No 
0798/2018/24). 

GABRIELA LYCURGO CHERNICHARO 
Secretária Municipal do Ambiente e Defesa dos Animais 

 

Atos do Secretário Municipal de Obras 
 

PROCESSO: 7704/2017/04. Com base na ATA produzida durante a fase de julgamento a fl. 1588/1589 e no relatório elaborado pela 
Senhora Presidente a fl. 1608/1610, parecer da Controladoria Geral do Município as fls. 1642/1646 e em conformidade com o Decreto 
2.404/19 de 23/08/2019, HOMOLOGO o procedimento da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/19 – Contratação de Empresa de 
Engenharia Especializada para a Execução de Obras Complementares de Saneamento e Recuperação de Pavimentação no Bairro 
Jardim Queimados – Queimados/RJ, para o período de 24 (vinte e quatro) meses. ADJUDICO o objeto consignado à empresa JF 
SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP – CNPJ 25.403.761/0001-15, com o valor total de R$ 3.102.332,17 (Três Milhões, Cento e Dois 
Mil, Trezentos e Trinta e Dois Reais e Dezessete Centavos).  
  

JOÃO PEDRO LEMOS 
Secretário Municipal de Obras 

 

Atos do Secretário Municipal de Transporte e Trânsito 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais, 
                                                 RESOLVE:  
 
Portaria nº 034/SEMUTTRAN/19.  
Art. 1º. Fica constituída a Comissão de Vistoria composta pelos servidores descritos a seguir, está sob a coordenação do primeiro 
membro, a fim de cumprir o calendário de vistoria 2019 dos veículos de transportes de passageiros por ônibus, de Transporte 
escolar, de Carga na modalidade de frete, de Taxi, Moto Taxi e de Turismo que desenvolvam suas atividades no âmbito municipal. 
 

Servidor Matrícula 

Darwin de Freitas 5541/71 

Dario da Silva 7773/94 

Luciano Celio Marques 12893/02 

Bethania de Souza Santana 13252/01 

Elcinea Gonçalves Monte Oliveira 13356/01 

Patrick dos Santos Lessa 13659/01 

 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições anteriores.  
 
 
Portaria nº 035/SEMUTTRAN/19. 
Art 1º - Alterar a Comissão Especial de Fiscalização e Acompanhamento, que tem por objetivo organizar as operações previstas 
no Convênio de Cooperação na Ordem Pública, celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro e o Município de Queimados, com 
interveniência da PMERJ através do PROEIS, definindo o quantitativo de servidores, policias militares e equipamentos necessários 
para cada operação, atendendo proposta do Programa Estadual de Integração de Segurança – PROEIS, sem ônus para os cofres 
públicos, passando a mesma a ser composta por:    
-   Bethania de Souza Santana – Mat. 13252/01, Assessor Jurídico; 
-   Elias Miguel – Mat. 12729/02, Subsecretário Adjunto de Trânsito; 
-   Darwin de Freitas – Mat. 5541/71, Assessor Técnico; 
-   Dario da Silva – Mat. 7773/94, Coordenador de Rotinas Administrativas (Suplente) 
Art. 2º - A Comissão deverá elaborar relatório periódico, detalhando as formas de execução do referido Programa, informando 
eventuais problemas registrados. 
Art. 3º - Qualquer irregularidade observada pela Comissão a qualquer tempo deverá ser imediatamente comunicada ao Secretário. 
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Portaria nº 036/SEMUTTRAN/19.  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais, e 
CONSIDERANDO as atuais práticas de governança adotadas pela Administração Pública Municipal;  
CONSIDERANDO as Orientações do TCE/RJ que visa à economicidade quanto à gestão da frota de veículos, em face da necessidade 
do controle do uso dos bens públicos,  

               RESOLVE: 
Art. 1.º - Designar os servidores abaixo, para exercerem a função de Gerenciamento dos Veículos desta Secretaria, sem prejuízo de 
suas atribuições e sem ônus para o Município de Queimados. 

 Dario Da Silva Diretor do Departamento de Trânsito Mat. 7773/94 

Darwin de Freitas  Assessor Técnico Mat. 5541/71 

Axel Viana de Siqueira Coordenador de Rotinas Administrativas Mat.13616/01 
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Paulo Marcelo Baldez Gouveia Agente Fiscal Mat.3021/01 

Elias Miguel Subsecretário Adjunto de Trânsito Mat.12729/02 

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.  
 

ALLAN TAVARES PERFEITO 
Secretário Municipal de Transporte e Trânsito 

 
 

Processo nº 4719.2018.11. Com base no parecer da Procuradoria Geral do Município – PGM, às fls. 216/219, e da Controladoria 
Geral do Município – CGM, às fls.223/224, AUTORIZO a homologação da despesa e adjudicação do objeto à empresa AZEVEDO 
TINTAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, no valor de R$17.588,33 (dezessete mil quinhentos e oitenta e 
oito reais e trinta três centavos), para aquisição de 50 (cinquenta) latas de tinta amarela, 13 (treze) brancas e 02 (duas) azuis, para 
pintura viária, respectivamente, de quebra molas, faixas de pedestres e símbolos para vagas de pessoas idosas e portadoras de 
deficiência física, ou seja, faixas de demarcação de tráfego de pessoas e veículos, em ruas e estradas no Município de Queimados. 
 

ALLAN TAVARES PERFEITO 
Secretário Municipal de Transporte e Trânsito 

 

Atos do Conselho Municipal de Saúde 
 
RERRATIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº161/COMSAQ/2019 
Publicada no DOQ nº 679 do dia 21/10/2019 
 
O Conselho Municipal de Saúde de Queimados, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei nº 8.142 de 27 de dezembro 
de 1990 e pela Lei nº 1.331/16, de 09 de Novembro de 2016 em Reunião Extraordinária realizada em 18/10/2019, na sede do 
Conselho Municipal de Saúde de Queimados, Rua Mesquita, n°74 - Centro- Queimados - RJ, com base na decisão da Plenária decide: 
 
Considerando os Artigos nº 196º, nº 197º, nº198º, nº199 e nº 200 da CRFB, que garante o Direito a Saúde igualitário e universal de 
Todos e Todas e dever do Estado e a participação da Comunidade na fiscalização e controle e dá outras providências; 
 
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990; que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 
da Saúde, a organização dos serviços correspondentes e dá outras providências; 
 
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro de 1990; que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da Saúde e dá outras 
providências; 
Considerando a Lei nº 1.331/16, de 09 de Novembro de 2016, que altera a Lei nº 828 de 09 de Janeiro de 2007; 
 
Considerando a Resolução nº 453 de 10 de Maio de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, que determina e define as diretrizes de 
funcionamento dos Conselhos de Saúde; 

Resolve: 
 Artigo1°: O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, após a apreciação do Processo nº 13.0892/2019 Credenciamento ao 
Chamamento Público nº001/2019, referente ao Laboratório Análises Clínicas, com valor total de procedimentos de R$ 1.704.738,93 
(um milhão, setecentos e quatro mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos), aprovou com as seguintes 
recomendações abaixo: 
Recomenda que seja analisada pela gestão municipal a reestruturação do setor de contas médicas, principalmente no quesito 
conferência das bagaças;       
Recomenda que seja ordenado a todas as unidades de Saúde que, ao liberar pedidos de exames, contenha o carimbo da Unidade 
com CNES e visto do Coordenador desta unidade; E que o setor de regulação somente lançará no sistema desta forma, pois 
precisamos inibir que procedimentos sejam feitos sem a real relação unidade, usuário e médico; 
Recomenda que seja identificada a equipe do antigo laboratório municipal para que, dentro das competências, alguns servidores 
possam colaborar com Setor de Contas Médicas na conferência de procedimentos antes de faturar; Exemplo: A Conselheira Janaína 
relatou que outrora, quando tínhamos convênio com a SALUZ (serviço odontológico), o setor de Contas Médicas submetia ao Setor de 
Saúde Bucal a conferência dos procedimentos, para ratificar ou glosar.  
Recomenda que o Laboratório firme compromisso, nos autos do processo, em aplicar o Manual de Boas Práticas referente aos 
serviços que serão prestados, bem como quanto à regularidade do transporte do material. 
 
Artigo 2º: Fica revogada a Resolução N°154/COMSAQ/2019. 
 
Artigo 3º: A Presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Josué Silva da Costa 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 
 

Atos do Conselho Municipal de Turismo 
 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 
A reunião teve início às 17h15min do dia 16 de outubro de 2019, na Secretaria de Cultura e Turismo, com a finalidade de passar 
informes e realizar a leitura e aprovação da revisão da lei nº 1.498/19, de forma que ela fique adequada à legislação e a realidade do 
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município, pelas palavras do Senhor Fabricius, dado coro para leitura e aprovação com a presença dos conselheiros: André Castão da 
Silva, Alessandra Montalto, Claudio Cesar Simões da Silva, Creusa Maria de Almeida Silva, Cristiana Guimarães da Silva Douglas 
Henrique Batista, Fabricius Custodio de S. Caravana, Francisco de Assis Cunha, Giancarlo F. da Silva, Maria Aparecida A. dos Santos, 
Paulo Cezar Gomes e Tarcísio Moura de Souza. O Senhor Fabricius iniciou a leitura e cada mudança feita na lei pela comissão era 
notificada através da leitura do texto original seguida do modificado e, assim, colocado para aprovação dos demais conselheiros. A 
reunião deu continuidade e todas as deliberações foram unânimes, tendo assim, aprovação positiva em todas as mudanças feitas pela 
comissão. O senhor Tarcísio, ao final, salientou a importância de profissionais do meio para a capacitação dos conselheiros e Senhor 
Douglas reforçou a importância da feira de artesanato estar ativa na Praça da Igreja além dos sábados e solicitou um espaço público 
para que possam guardar suas barracas sem custos adicionais aos artesãos. Foram discutidas possibilidades. Não tendo mais 
informes adicionais, a reunião foi encerrada ás 19hs. 
 

 

 

 

 

 


