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Atos do Prefeito 
 
 
DECRETO Nº 2.430/19, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019. 
 
 

“Homologo o Laudo Técnico de Condição de Ambiente de Trabalho – LTCAT da Secretaria 
Municipal de Saúde 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 da Secretaria Municipal de Saúde, com 
fulcro no art. 2º da Lei nº 593/02 e artigos 62 e 63 da Lei nº 1.060/11, conforme processo administrativo nº 3956.2019.03, e na forma do 
Anexo deste decreto. 

 
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 - Ficam revogados os dispositivos do Laudo Técnico de Condição de Ambiente de Trabalho – LTCAT, relativo à Secretaria 
Municipal de Saúde, descritos e homologados no Decreto nº 2.228/18. 

 
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 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS 

 
Julho/2019 

Elaborado por: Dr. Fábio dos Santos Barbosa 
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1. Identificação 
Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS. 
CNPJ: 13.807.681.0001/46 
Endereço:  Avenida Vereador Marinho Hemetério de Oliveira, 1170 – Vila Pacaembú/Queimados. 
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 nº 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 
 
 
Lei n° 1.060/11 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.  
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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. 3º - O adicional de insalubridade será devido aos servidores que, mediante laudo pericial, na forma do artigo 2º, 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.  
 
Art. 4º - 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. 5º - 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, 
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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 nº 
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 nº 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 nº 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 feita 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 pode ser classificada em 05 (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. 
 
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 
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Lei nº 6.517/77 - Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, através da Norma Regulamentadora NR 15, Anexo nº 1, aprovada pela 
Portaria nº 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 resolução 0,1% 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 
determinado agente em análise, se a totalidade desta exposição for de natureza contínua a classificação do risco será indicada ao 
devido adicional. 
 
Análise Quantitativa 
É 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 
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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 nº 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° 1.060/11 do Município de Queimados. 
LEI nº 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 da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Queimados – SEMUS, conforme descrito abaixo:  
 
 

SEMUS – SECRETARIA  MUNICIPAL DE SAÚDE – GABINETE  
Avenida Vereador Marinho Hemetério de Oliveira, 1170, Vila 
Pacaembú, Queimados. 

Prédio com 03 (três) pavimentos, contendo iluminação e ventilação artificiais, banheiros, cozinhas, recepção, salas de atendimentos 
especializados, salas administrativas e sala de máquinas. O espaço é compartilhado entre o Gabinete, Subsecretaria, Departamentos, 
Coordenações, CEO e Vigilância Sanitária, mobiliário foi instalado recentemente, local conta ainda com climatização artificial por ar 
condicionado. As salas são separadas por divisórias. 
 
Atividades da Secretaria: 
Atua como órgão normativo e de controle no campo da saúde pública de competência do Município; Elabora planos e programas da 
Prefeitura na área de saúde; Assegura a manutenção dos serviços de assistência médica e odontológica nas unidades de saúde do 
Município; Desenvolve campanhas e programas de saúde pública, visando ao atendimento dos serviços de assistência médica e de 
defesa sanitária do Município, em articulação com as entidades estaduais e federais; Estabelece em articulação com a Secretaria 
Municipal de Educação a assistência médico-odontológica à população escolar do Município; Coordena as unidades de saúde 
existentes no Município, prestando atendimentos hospitalares, ambulatoriais e de pronto-socorro; Analisa e propõe medidas 
necessárias à compatibilização da política de saúde com as exigências de desenvolvimento econômico-social, rural e urbano; 
Identifica, normatiza e orienta o comportamento de grupos específicos em relação a problemas de saúde, higiene, planejamento 
familiar e outros, em consonância com os demais órgãos da Prefeitura; Promove, junto à população  campanhas preventivas  de 
educação  sanitária; Promove a vacinação da população local em campanhas específicas ou em casos de surtos epidêmicos; 
Estabelece mecanismos de ação com outros órgãos da Administração Federal e Estadual, com o objetivo de organizar, coordenar, 
supervisionar, controlar e Avaliar os programas integrados de saúde; Celebra convênios destinados à saúde pública, executa seus 
programas e, quando for o caso, repassa e fiscaliza a aplicação dos recursos provenientes desses convênios; Executa a fiscalização 
sanitária de logradouros, serviços e estabelecimentos do Município; Promove as atividades de integração institucional e comunitária, 
através de eventos que incentivem a participação popular no processo de integração saúde-comunidade, nas fases de planejamento e 
execução. Fornece aos órgãos federais e estaduais informações que permitam avaliar e reformar em conjunto os programas de saúde; 
Conserva equipamentos e veículos empregados nas suas atividades; Promove a inspeção de saúde dos servidores municipais em 
articulação com a Secretaria Municipal de Administração, para efeitos de admissão, licença e outros fins legais; Promove e acompanha 
a execução de convênios de sua área, em todos os níveis na qualidade de gestor; Propõe a constituição, competência e 
funcionamento dos Conselhos Municipais diretamente vinculados a Secretaria Municipal de Saúde. 
 
 
SISTEMA ORGANIZACIONAL 
 
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 nº 3.214/78 MTB, de 08 de junho de 1978, e na Lei nº 593/02, 
de 16 de dezembro de 2002, da Prefeitura Municipal e Queimados; 
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Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades diárias de limpeza, conservação e higienização (faxina) nas instalações em geral, retiradas de lixo, 
principalmente nos banheiros de uso coletivo com grande frequência de pessoas com diversos tipos de patologias, pode incidir em 
contato com agentes de risco de origem biológica. 
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, manuseio e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente o uso de 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 n 3.214/78 MTB, de 08 de junho de 1978, e na Lei nº 593/02, de 16 
de dezembro de 2002, da Prefeitura Municipal e Queimados, mas as atribuições do ASG são internas no Gabinete SEMUS; 
 
Conclui-se que as atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ENFERMEIRO  
Atividades na supervisão e execução relativas à observação, ao cuidado e a educação sanitária dos pacientes, bem como a aplicação 
de medicamentos e tratamentos prescritos, estando sob supervisão da área médica, 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 nº 3.214/78 MTB, de 08 de junho de 1978, e na Lei nº 593/02, de 
16 de dezembro de 2002, da Prefeitura Municipal e Queimados. Em exercício de suas atribuições externas e atividades na 
Coordenação.  
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
MAQUEIRO 
Transporta pacientes em macas sob supervisão de pessoal responsável pela área médica da unidade e ambulâncias, 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 nº 3.214/78 MTB, de 08 de junho de 1978, e na Lei nº 593/02, de 
16 de dezembro de 2002, da Prefeitura Municipal e Queimados, mas as atribuições do maqueiro são internas no Gabinete SEMUS; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Atividades no atendimento às necessidades de  portadores de doenças, atuando sob supervisão do enfermeiro, para auxiliar no bom 
atendimento ao paciente, controla  sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos, para prevenção de 
doenças, colhe sangue, auxilia na higiene pessoal do enfermo, em sua movimentação e deambulação e na alimentação, para 
proporcionar-lhes conforto e bem estar, atende chamados dos doentes que acionam campainhas ou sinais luminosos para verificar os 
pedidos e satisfazê-los, se possível, ou comunicar ao responsável, acompanha ou transporta pacientes para raios X, laboratórios,  
utilizando cadeira de rodas ou maca, para assegurar a realização do exame ou tratamento, recolhe urina e fezes em recipientes 
adequados seguindo rotina estabelecida, para possibilitar a realização dos exames de laboratórios requisitados, facilitar as tarefas dos 
demais membros da equipe de saúde, (Coordenação de Estratégia e Saúde da Família – Atenção da Saúde do Homem), 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; 
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Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
 

SUBSECRETARIA SEMUS Avenida Vereador Marinho Hemetério de Oliveira, 1170 – Vila Pacaembú/Queimados. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades diárias de limpeza, conservação e higienização (faxina) nas instalações em geral , retiradas de lixo  e 
principalmente nos banheiros de uso coletivo com grande frequência de pessoas com diversos tipos de patologias, pode  incidir em 
contato com agentes de risco de origem biológica. 
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 o uso  de 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 
 
 
REGULAÇÃO AVALIAÇÃO E CONTROLES DE SISTEMAS 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realização suas atividades diárias de limpeza, conservação e higienização (faxina) nas instalações em geral, retiradas de lixo e 
principalmente nos banheiros de uso coletivo com grande frequência de pessoas com diversos tipos de patologias, pode incidir em 
contato com agentes de risco de origem biológica. 
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 de 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. 
 
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. 
 
 
DEPARTAMENTO DE RH E GESTÃO DE PESSOAL - DGP 
 
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 
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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. 
 
 
DEPARTAMENTO DIVISÃO DE COMPRAS 
 
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. 
 
 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
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 SERVIÇOS GERAIS 
Realização suas atividades  diárias de limpeza, conservação e higienização (faxina) nas instalações em geral, retiradas de lixo  e 
principalmente nos banheiros de uso coletivo com grande frequência de pessoas com diversos tipos de patologias, pode incidir em 
contato com agentes de risco de origem biológica. 
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 o uso  de  EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
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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. 
 
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. 
 
 
DEPARTAMENTO DE CONTAS MÉDICAS 
 
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. 
 
 
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO 
 
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. 
 
 
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA 
 
ENFERMEIRO  
Atividades na supervisão  e execução relativas à  observação, ao cuidado e a educação sanitária dos pacientes, bem como a aplicação 
de medicamentos e tratamentos prescritos, estando sob supervisão da área médica, exerce  outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
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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 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 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. 
 
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 
 
MÉDICO NUTRICIONISTA 
Elabora a prescrição dietética, com base nas diretrizes do diagnóstico nutricional, registra em prontuário do paciente, a prescrição 
dietética e a evolução nutricional, promove educação alimentar e nutricional para pacientes, estabelece receituário individualizado de 
prescrição dietética, 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 
Realiza atendimento clínico de pediatria em unidade básica de saúde, realiza o preenchimento de fichas de notificação compulsória,  
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. 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
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Atividades no atendimento às necessidades de portadores de doença atuando sob supervisão do enfermeiro, para auxiliar no bom 
atendimento ao paciente, controla sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos, para prevenção de 
doenças, colhe sangue, auxilia na higiene pessoal do enfermo, em sua movimentação e na alimentação, para proporcionar-lhes 
conforto e bem estar, atende chamados dos doentes que acionam campainhas ou sinais luminosos  para verificar os pedidos e 
satisfazê-los, se possível, ou comunicar ao responsável, acompanha ou transporta pacientes para raios X, laboratórios, utilizando 
cadeira de rodas ou maca, para assegurar a realização do exame ou tratamento, recolhe urina e fezes em recipientes adequados 
seguindo rotina estabelecida, para possibilitar a realização dos exames de laboratórios requisitados, facilitar as tarefas dos demais 
membros da equipe de saúde,   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. 
 
 
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA 
 
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. 
 
FISIOTERAPEUTA 
Aplica  técnicas fisioterapêuticas para prevenção, readaptação e recuperação de pacientes, atende e avalia as condições funcionais de 
pacientes, protocolos e procedimentos específicos da fisioterapia e suas especialidades, atua na área de educação em saúde através 
de palestras, distribuição de materiais educativos e orientações para melhor qualidade de vida, desenvolve e implementa  programas 
de prevenção em saúde geral e do trabalho, atividades técnico-científicas através da realização de pesquisas, trabalhos específicos, 
organização e participação em eventos científicos, 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 não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres dentro do Departamento de 
Infraestrutura. 
 
ELETRICISTA 
Opera  em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor. 
 
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, 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%). 
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DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA, INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES DE SAÚDE 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Atividades no atendimento às necessidades de portadores de doença  atuando sob supervisão do enfermeiro, para auxiliar no bom 
atendimento ao paciente, controla sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos, para prevenção de 
doenças, colhe sangue, auxilia na higiene pessoal do enfermo, em sua movimentação e na alimentação, para proporcionar-lhes 
conforto e bem estar, atende chamados dos doentes que acionam campainhas ou sinais luminosos para verificar os pedidos e 
satisfazê-los, se possível, ou comunicar ao responsável, acompanha ou transporta pacientes para raios X, laboratórios, utilizando 
cadeira de rodas ou maca, para assegurar a realização do exame ou tratamento, recolhe urina e  fezes em recipientes adequados 
seguindo rotina estabelecida, para possibilitar a realização dos exames de laboratórios requisitados, facilitar as tarefas dos demais 
membros da equipe de saúde,   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. 
 
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. 
 
ENFERMEIRO  
Atividades na supervisão e execução relativas à observação, ao cuidado e a educação sanitária dos pacientes, bem como a aplicação 
de medicamentos e tratamentos prescritos, estando sob supervisão da área médica, 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. 
 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 
BIÓLOGO 
Atividades de  análises clínicas humanas, para complementar o diagnóstico de doenças, realiza estudos análises e testes com plantas 
medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais, para obter princípios ativos e matérias-primas, procede à análise legal de peças 
anatômicas, substâncias suspeitas de estarem envenenadas, utilizando métodos e técnicas químicas, físicas e outras, para possibilitar 
a emissão de laudos técnico-periciais, 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. 
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DENTISTA 
Atendimento e orientações à pacientes, executa procedimentos odontológicos, aplicando medidas de promoção e prevenção de saúde,  
ações de saúde coletiva, estabelecendo diagnóstico e prognóstico, interage com profissionais de outras áreas desenvolve pesquisas 
na área odontológica, desenvolve atividades profissionais junto as crianças, adultos e idosos, com ou sem necessidades especiais, em 
diferentes níveis de complexidade, 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 máximo. 
 
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 
Executa tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados semelhantes, a 
análise de toxinas, de substâncias de origem animal e vegetal, de matérias-primas e de produtos acabados, valendo-se de técnicas e 
aparelhos especiais e baseando-se em fórmulas estabelecidas, para atender a receitas médicas, odontológicas e veterinárias, a 
dispositivos legais, a finalidades industriais e a outros propósito, 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 DO TRABALHO 
Realizar diagnóstico e tratamento de doenças profissionais, realiza  perícia médica, 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 VETERINÁRIO 
Pratica clínica médica veterinária em todas as suas especialidades, contribui para o bem-estar animal, promove a saúde pública e 
defesa do consumidor; exerce defesa sanitária animal, desenvolve atividades de pesquisa e extensão, fomentam produção animal, 
assessora  a elaboração de legislação pertinente, 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. 
 
TÉCNICO DE  ENFERMAGEM 
Atividades  técnicas na área da enfermagem, sob supervisão, observando registrando sinais e sintomas apresentados pelo doente, 
fazendo curativos, ministrando medicamentos, coleta material para exames laboratoriais, coopera com a equipe de saúde no 
desenvolvimento das tarefas assistenciais, de ensino, pesquisa e de educação sanitária, realiza procedimentos referentes à 
organização, zelando pela sua conservação comunicando ao Enfermeiro eventuais problemas, colabora no desenvolvimento de 
programas educativos, atuando  na educação e promoção à saúde da comunidade. 
 
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. 
 
 
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 
 
DENTISTA 
Atendimento e orientações à  pacientes, executa procedimentos odontológicos, aplicando medidas de promoção e prevenção de 
saúde,  ações de saúde coletiva, estabelecendo diagnóstico e prognóstico, interage  com profissionais de outras áreas desenvolve  
pesquisas na área odontológica, desenvolve atividades profissionais junto as crianças, adultos e idosos, com ou sem necessidades 
especiais, em diferentes níveis de complexidade,  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 máximo. 
 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
Auxiliar o cirurgião-dentista nos procedimentos clínico, executa as etapas relativas à esterilização de instrumentais, executa qualquer 
outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições inerentes ao cargo e à área, 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 máximo. 
 
CIRURGIÃO DENTISTA 
Diagnostica e trata afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e 
recuperar a saúde bucal e geral, examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para verificar a 
presença de cáries e outras afecções, identifica as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos especiais, 
exames laboratoriais e/ou radiológicos, para estabelecer o plano de tratamento, aplica anestesia troncular, gengival ou tópica, 
utilizando medicamentos anestésicos, para dar conforto ao cliente e facilitar o tratamento, extrair raízes e dentes, utilizando boticões, 
alavanca e outros instrumentos especiais, para prevenir infecções mais graves, restaurar cáries dentárias, empregando instrumentos, 
aparelhos e substâncias especiais, como amálgama, cimento, porcelana, ouro e outras, 
para evitar o agravamento do processo e restabelecer a forma e a função do doente, fazer limpeza profilática dos dentes e gengivas, 
extraindo tártaro,  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 máximo. 
 
TÉCNICO  DE SAÚDE BUCAL 
Atividades na técnica da saúde bucal em conjunto com dentista e cirurgião-dentista nos procedimentos clínicos, executa as etapas 
relativas à esterilização de instrumentais, executa qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das 
atribuições inerentes ao cargo e à área, 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. 
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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 máximo. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realização suas atividades diárias de limpeza, conservação e higienização (faxina) nas instalações do CEO, retiradas de lixo e 
principalmente nos consultório  de uso coletivo com grande frequência de pessoas com diversos tipos de patologias, pode incidir em 
contato com agentes de risco de origem biológica. 
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,  higienização, coleta de lixos , manuseia e remoção de sacos das lixeiras, requerem obrigatoriamente o uso  
de 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 máximo. 
 
AUXILIAR DE RECEPÇÃO 
Recepciona as pessoas procurando identificá-los, averiguando suas retenções, para prestar-lhes informações, encaminha as  pessoas 
aos setores procurados, atende chamadas telefônicas, efetua controle da agenda de consultas, verificando os horários disponíveis e 
registrando as marcações realizadas, para mantê-las organizadas e atualizadas, 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. 
 
CIRURGIÃO DENTISTA – ENDODONTISTA 
Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal, realizar 
os procedimentos clínicos da Atenção Secundária em saúde bucal, tratamento endodôntico utilizando técnicas de instrumentação 
manual ou rotatórios, incluindo atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais, realiza a atenção integral em saúde 
bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual 
e coletiva,  coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais,  desenvolve a 
prevenção, diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle das alterações da polpa e dos tecidos periradiculares, trata de  afecções da 
boca, dentes e regiões maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para promove e recupera saúde bucal em geral,   
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 as atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres em grau máximo. 
 
CIRURGIÃO DENTISTA – ESPECIALIDADE  CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILO 
Presta  assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade, realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil 
epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal, realizar os procedimentos clínicos da Atenção Secundária em 
saúde bucal, incluindo atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais,  realizar a atenção integral em saúde bucal 
(promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde, Exodontia 
múltipla com alveoloplastia por sextante,  remoção de dente retido, incluso ou impactado, remoção de foco residual, remoção de 
sutura,   cirurgia com finalidade ortodôntica para tracionamentol, excisão de cálculo de glândula salivar, tratamento clínico das 
nevralgias faciais,  
realiza  outros procedimentos em clínica geral odontológica,  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 as atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres em grau máximo. 
 
CIRURGIÃO DENTISTA – ESPECIALIDADE  EM ODONTOLOGIA PARA PNE 
Realiza  os procedimentos clínicos da Atenção Secundária em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências e pequenas cirurgias 
ambulatoriais, realiza  a atenção integral em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde  individual e coletiva,  Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros 
níveis de assistência, mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do trabalho, efetua  
restaurações, extrações, limpeza dentária, aplicação de flúor, pulpectomia e demais procedimentos necessários ao tratamento, 
devolvendo ao dente sua vitalidade, função e estética, atende pacientes com  necessidades especiais nos serviços de urgência 
odontológica, prescrevendo medicamentos de acordo com as necessidades e tipo de problema detectado, e efetuar a limpeza 
profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a instalação de focos de infecção,  substitui  ou restaura  partes da 
coroa dentária, colocando incrustações ou coroas protéticas, para completar ou substituir o dente, a fim de facilitar a mastigação e 
restabelecer a estética, executa  outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. 
 
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 máximo. 
 
CIRURGIÃO DENTISTA PERIODONTISTA 
Realiza  os procedimentos clínicos da Atenção Secundária em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências e pequenas cirurgias 
ambulatoriais, realiza a atenção integral em saúde bucal, promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde  individual e coletiva, encaminhar e orientar  usuários, quando necessário, a outros 
níveis de assistência, mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do trabalho, realiza  estudo e 
avaliação dos tecidos de suporte e circulares dos dentes e seus substitutos, atuar no diagnóstico, tratamento e prevenção das 
alterações periodontais e manifestações de doenças sistêmicas que acometam o periodonto, realizar terapia para controle da saúde 
periodontal, executa  outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. 
 
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 máximo. 
 
 

CEMEQ- CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DA MULHER – 
FRANCISCO VIRGÍLIO DA CRUZ DO PRADO 

Rua Camilo Cristófano, 110 – Fanchem/Queimados 

Composto por 2 pavimentos, refeitório, banheiros, recepção, sala de Imunização, sala de raio X, sala de imobilização, salas de 
atendimentos (consultórios), arquivo, almoxarifado, em laje, alvenaria e concreto armado, o 2º pavimento é compartilhado com o 
Programa Melhor em Casa, ventilação natural e artificial, destinado ao atendimento ao público em geral. 
 
Risco: Biológico, Ergonômico e por deficiência de extintores de incêndio. 
 
Local destinado ao atendimento ambulatorial,  analisa e propõe medidas necessárias à promoção da Saúde e bem estar da população, 
promove, junto à população campanhas preventivas e de educação sanitária, promove a vacinação da população de rotina,  em 
campanhas específicas ou em casos de surtos epidêmicos 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Atividades no atendimento às necessidades de portadores de doença, atuando sob supervisão do enfermeiro, para auxiliar no bom 
atendimento ao paciente, controla sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos, para prevenção de 
doenças,  colhe  sangue, auxilia na higiene pessoal do enfermo, em sua movimentação e deambulação e na alimentação, para 
proporcionar-lhes conforto e bem estar, atende chamados dos doentes que acionam campainhas ou sinais luminosos  para verificar os 
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pedidos e satisfazê-los, se possível, ou comunicar ao responsável, acompanha ou transporta pacientes para raios X, laboratórios,  
utilizando cadeira de rodas ou maca, para assegurar a realização do exame ou tratamento, recolhe urina e fezes em recipientes 
adequados seguindo rotina estabelecida, para possibilitar a realização dos exames de laboratórios requisitados, facilitar as tarefas dos 
demais membros da equipe de saúde,   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. 
 
ENFERMEIRO  
Atividades na supervisão e execução relativas à  observação, ao cuidado e a educação sanitária dos pacientes, bem como a aplicação 
de medicamentos e tratamentos prescritos, estando sob supervisão da área médica, 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. 
 
FISIOTERAPEUTA 
Aplica técnicas fisioterapêuticas para prevenção, readaptação e recuperação de pacientes, atende e avalia  as condições funcionais de 
pacientes e clientes utilizando protocolos e procedimentos específicos da fisioterapia e suas especialidades, atua na área de educação 
em saúde através de palestras, distribuição de materiais educativos e orientações para melhor qualidade de vida, desenvolve e 
implementa programas de prevenção em saúde geral e do trabalho, gerencia serviços de saúde orientando e supervisionando recursos 
humanos, exerce atividades técnico-científicas através da realização de pesquisas, trabalhos específicos, organização e participação 
em eventos científicos, 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. 
 
FONOAUDIÓLOGO 
Atende à pacientes e para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de 
fonoaudiologia, trata de pacientes, efetua avaliação e diagnóstico fonoaudiológico, orienta pacientes, familiares e cuidadores  
responsáveis, desenvolve programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida, exerce atividades administrativas, de 
ensino e pesquisa, 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 CARDIOLOGISTA 
Atividades na realização do atendimento na área de cardiologia, desempenha funções da medicina preventiva e curativa, realiza  
atendimentos, exames, diagnóstico e 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, exerce  outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
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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 CIRURGIÃO GERAL 
Realiza  atendimento na área de cirurgia, urgência e emergência, desempenha funções da medicina preventiva e curativa, realiza  
atendimentos, exames, diagnóstico, acompanhamento dos pacientes, bem como executa qualquer outra atividade que, por sua 
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área,  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 máximo. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Aplica  os conhecimentos de medicina na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças do corpo humano, efetuar exames médicos, 
diagnósticos, prescreve e ministra  tratamentos para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano e aplicar os 
métodos da medicina preventiva,  aplica  as leis e  regulamentos  da saúde publica, para salvaguardar e promover a saúde da coletiva,   
realiza autópsias, realiza  pesquisas sobre naturezas, causa e desenvolvimento de enfermidades,  realiza  outras formas de tratamento 
para diversos tipos de enfermidades, examina o paciente auscultando, palpando ou utilizando instrumentos 
especiais, para determinar diagnóstico e, se necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista, analisa  e 
interpretar resultados de exames de raios X, bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar 
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  GINECOLOGISTA  
Atividades relacionadas ao acompanhamento da mulher no ciclo menstrual feminino e suas alterações, amnorréias, climatério, 
infertilidade, 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,  elabora  planejamento familiar,   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 máximo. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA 
Realiza exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento das afecções do aparelho 
reprodutor feminino e órgãos anexos, atende a mulher no ciclo gravídico-puerperal, prestando assistência médica específica, 
empregando tratamento clínico-cirúrgico, para a preservação da vida da mãe e do filho; exerce suas atribuições e outras compatíveis 
com sua especialização profissional nas unidades de saúde municipais e outras unidades que vierem a existir, 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. 
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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 máximo. 
 
MÉDICO DERMATOLOGISTA 
Executa  atividades de estudo, avaliação e tratamento da pele e seus anexos (unhas, cabelo, glândulas sebáceas e sudoríparas), 
abrangendo a clínica, a cirurgia dermatológica, a cosmiatria, a micologia e a patologia, atendo-se, além da prevenção e tratamento de 
doenças da pele, com a estética e conservação da integridade desse órgão, 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 GASTROENTEROLOGISTA 
Executa atividades relativas ao conhecimento da fisiologia, sintomas e tratamento de doenças gastrointestinais, 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 NEUROLOGISTA 
Realiza atendimento na área de neurologia, desempenha funções da medicina preventiva e curativa, realiza atendimentos, exames, 
diagnóstico, terapêutica e 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, 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 OFTALMOLOGISTA 
Realiza atendimento na área de oftalmologia, desempenha  funções da medicina preventiva e curativa,  realiza  atendimentos, exames, 
diagnóstico, terapêutica e 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,  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 
Realizar atendimento na área de ortopedia,  desempenha  funções da medicina preventiva e curativa, realiza atendimentos, exames, 
diagnóstico, terapêutica e 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, 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 OTORRINOLARINGOLOGISTA 
Atividades no tratamento das afecções dos ouvidos, nariz e garganta, empregando meios clínicos ou cirúrgicos, para recuperar ou 
melhorar as funções desses órgãos, examinar os ouvidos, nariz ou garganta, utilizando otoscópio, rinoscópio laringoscópio e outros 
instrumentos e aparelhos para estabelecer o diagnóstico, realiza  cirurgias desses órgãos, seguindo as técnicas indicadas para cada 
caso, para  estabelecer ou melhorar a função dos mesmos ou eliminar processo patológico, indica ou encaminha pacientes para 
fonoaudiologia, realizando entrevistas ou orientando-o para possibilitar o tratamento adequado nos casos de cirurgia da laringe e 
cordas vocais,  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 PROCTOLOGISTA 
Atividades no atendimento ao tratamento de pacientes no diagnóstico de problemas no intestino grosso, cólon, reto e ânus, todos 
órgãos do fim do sistema digestivo, exame de toque retal para diagnosticar doenças, 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 RADIOLOGISTA 
Executa tarefas como contenção, imobilização, colocação e retirada de aparelho gessado e tala gessada, infiltrações, 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 REUMATOLOGISTA 
Atendimento aos pacientes no tratamento de doenças crônicas, artrite reumatoide, febre reumática, fibromialgia, tendinite, bursite, 
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 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. 685 – Quarta - feira, 30 de Outubro de 2019 - Ano 03 - Página 24 

  
  
 
 
   

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉDICO UROLOGISTA 
Realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutica (clínica e/ou cirúrgica) nas patologias de bexiga, próstata, cálculo renal, sistema 
urogenital, tumores do trato geniturinário, reprodução e disfunção sexual masculina e DST, 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. 
 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
Executa tarefas como contenção, imobilização, colocação e retirada de aparelho gessado e tala gessada, infiltrações, tudo sob 
prescrição, orientação e supervisão médica, 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 enquadrados dentre aquelas consideradas perigosas, exposto à radiação ionizante,  
substância radioativa enseja a percepção do adicional de periculosidade (10%) 
 
TÉCNICO DE  ENFERMAGEM 
Atividades  técnicas na área da enfermagem, sob supervisão, observando registrando sinais e sintomas apresentados pelo doente, 
fazendo curativos, ministrando medicamentos, coleta material para exames laboratoriais, coopera com a equipe de saúde no 
desenvolvimento das tarefas assistenciais, de ensino, pesquisa e de educação sanitária, realiza procedimentos referentes à 
organização, zelando pela sua conservação comunicando ao Enfermeiro eventuais problemas, colabora no desenvolvimento de 
programas educativos, atuando  na educação  e promoção à saúde da comunidade. 
 
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. 
 
TÉCNICO EM APARELHO GESSADO 
Atividades nas  imobilizações dos pacientes – (imobilizações provisórias gessadas e não gessadas, imobilizações definitivas) 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. 
 
TÉCNICO EM ENCEFALOGRAMA 
Prepara os pacientes para a obtenção dos exames,  marca  e prepara  apropriadamente os locais onde serão colocados os eletrodos, 
coloca os eletrodos,  presta  assistência imediata aos pacientes, durante e após o exame em contato direto (inclusive aos pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas, mantém a ordem no ambiente de trabalho, 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. 
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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. 
 
MAQUEIRO 
Transporta pacientes em macas sob supervisão de pessoal responsável pela área médica da unidade e ambulâncias, 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. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realização suas atividades  diárias de limpeza, conservação e higienização (faxina) nas instalações em geral, retiradas de lixo  e 
principalmente nos banheiros de uso coletivo com grande frequência de pessoas com diversos tipos de patologias, pode incidir em 
contato com agentes de risco de origem biológica. 
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 o uso de 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 
 
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. 
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PROGRAMA MELHOR EM CASA 
As atividades de atendimento Domiciliar de atenção à saúde tem por finalidade o atendimento integrado à ações de prevenção e 
tratamento de doenças, reabilitação, paliação e promoção à saúde, prestadas em domicílio, garantindo continuidade de cuidados aos 
pacientes, complementado a atenção em serviços de urgência e emergência, substitutivo ou complementar à internação hospitalar,  
com equipes multiprofissionais de Atenção Domiciliar no cuidado de pacientes, portadores de necessidades especiais, acamados,  com 
bolsa coletora (colostomia, ileostomia, urostomia), úlceras de pressão, Tuberculose, Hanseníase, em situações de psiquiatria, etc..  
 
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 DE  ENFERMAGEM 
Atividades  técnicas na área da enfermagem, sob supervisão, observando registrando sinais e sintomas apresentados pelo doente, 
fazendo curativos, ministrando medicamentos, coleta material para exames laboratoriais, coopera com a equipe de saúde no 
desenvolvimento das tarefas assistenciais, de ensino, pesquisa e de educação sanitária, realiza procedimentos referentes à 
organização,  zelando pela sua conservação comunicando ao Enfermeiro eventuais problemas, colabora no desenvolvimento de 
programas educativos, atuando  na educação  e promoção à saúde da comunidade. 
 
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 máximo. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Presta serviços social à indivíduos, famílias, grupos comunitários, na área da saúde  orienta  e  realiza ações adequadas à solução dos 
problemas e dificuldades surgidas em seu campo de atuação, analisa as causas e desajustamentos sociais, para estabelecer planos 
de ação capazes de restabelecer a normalidade de comportamento dos indivíduos em relação aos seus semelhantes ou ao meio 
social, estuda o comportamento e as características dos seres humanos individualmente ou em suas relações com o meio ambiente, 
ajuda a resolver as dificuldades decorrentes de problemas psicossociais,  desenvolve programas de serviço social no atendimento  em 
domicílio , visando a remoção de dificuldades de ordem pessoal social ou saúde, contato verbal, 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. 
 
ENFERMEIRO  
Atividades na supervisão  e execução relativas à  observação, ao cuidado e a educação sanitária dos pacientes, bem como a aplicação 
de medicamentos e tratamentos prescritos, estando sob supervisão da área médica, 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; 
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Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau máximo. 
 
FISIOTERAPEUTA 
Aplica  técnicas fisioterapêuticas para prevenção, readaptação e recuperação de pacientes, atende e avalia as condições funcionais de  
Pacientes e clientes utilizando protocolos e procedimentos específicos da fisioterapia e suas especialidades, atua na área de educação 
em saúde através de palestras, distribuição de materiais educativos e orientações para melhor qualidade de vida, desenvolve e 
implementa programas de prevenção em saúde geral e do trabalho, gerencia serviços de saúde orientando e supervisionando recursos 
humanos, exerce atividades técnico-científicas através da realização de pesquisas, trabalhos específicos, organização e participação 
em eventos científicos, 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 máximo. 
 
FONOAUDIÓLOGO 
Atende à pacientes e para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de 
fonoaudiologia, trata de pacientes, efetua avaliação e diagnóstico fonoaudiológico, orienta pacientes, familiares e cuidadores  
responsáveis, desenvolve programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida, exerce atividades administrativas, de 
ensino e pesquisa, 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 máximo. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Aplica os conhecimentos de medicina na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças do corpo humano, efetuar exames médicos, 
diagnósticos, prescreve e ministra tratamentos para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano e aplicar os 
métodos da medicina preventiva, aplica as leis e regulamentos da saúde publica, para salvaguardar e promover a saúde da coletiva,   
realiza autópsias, realiza pesquisas sobre naturezas, causa e desenvolvimento de enfermidades, realiza outras formas de tratamento 
para diversos tipos de enfermidades, examina o paciente auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar 
diagnóstico e, se necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista, analisa e interpretar resultados de 
exames de raios X, bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar 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 máximo. 
 
 

CENTRO MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE Rua  Peter Schutzwence S/N Vila Camarim 

Local com recepção, salas de atendimento especializado, sala administrativa, banheiros e cozinha, piso revestido em cerâmica, 
iluminação e ventilação artificial e natural. 
 
Atividades no atendimento aos pacientes com tuberculose, realização de exames de escarros, vigilância epidemiológica para  
aumentar a detecção de casos novos, atuando na cura e diminuição do abandono ao tratamento, supervisionado por especialistas ,  
desenvolvimento de  ações educativas em saúde, comunicação e mobilização social, enfocando a promoção, prevenção, assistência e 
reabilitação da saúde, profissionais que atuam no controle e prevenção da Tuberculose em todas as esferas.  
 
TISIOLOGISTA 
Atendimento na assistência médica integral especializada a pacientes portadores de moléstias pulmonares, nas fases de atendimento 
ambulatorial e de internação, colaborar no aperfeiçoamento técnico-científico dos profissionais da área de pneumotisiologia e no 
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processo de educação continuada, orienta as atividades de enfermaria e ambulatório, no tocante à pneumotisiologia, 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 máximo. 
 
ENFERMEIRO  
Atividades na supervisão e execução relativas à observação, ao cuidado e a educação sanitária dos pacientes, bem como a aplicação 
de medicamentos e tratamentos prescritos, estando sob supervisão da área médica, 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 máximo. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Presta serviços social à indivíduos, famílias, grupos comunitários, na área da saúde orienta e realiza ações adequadas à solução dos 
problemas e dificuldades surgidas em seu campo de atuação, analisa as causas e desajustamentos sociais, para estabelecer planos 
de ação capazes de restabelecer a normalidade de comportamento dos indivíduos em relação aos seus semelhantes ou ao meio 
social, estuda o comportamento e as características dos seres humanos individualmente ou em suas relações com o meio ambiente,  
ajuda a resolver as dificuldades decorrentes de problemas psicossociais, desenvolve programas de serviço social no atendimento em 
domicílio, visando a remoção de dificuldades de ordem pessoal social ou saúde, 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 máximo. 
 
 

NÚCLEO DE ÁLCOOL E DROGAS RUA DA SERRINHA, nº 100 QUEIMADOS 

Local com dois pavimentos,  recepção, salas administrativas, salas de atendimento especializado, banheiros e cozinha, laje, piso em 
revestimento de cerâmica, ventilação e iluminação artificial e natural. 
 
Atendimento e assistência às pessoas com necessidades de tratamento e cuidados específicos em saúde com  quadro de uso nocivo e 
dependência de substâncias psicoativas, como álcool e drogas, o acolhimento e atenção para a identificação das necessidades 
assistenciais, buscando alívio do sofrimento e planejamento de intervenções medicamentosas e terapêuticas, se necessária, cria ações 
assistenciais da Saúde também atuando ativamente na prevenção de problemas relacionados a saúde  e dependência química, 
implementando iniciativas para prevenção do suicídio. 
 
MÉDICO PSIQUIATRA 
realiza  atendimento na área de psiquiatria, desempenha funções da medicina preventiva e curativa, realiza atendimentos, exames, 
diagnóstico, terapêutica 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, 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. 
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PSICÓLOGO 
Atividades no estudo e avaliação dos mecanismos do comportamento humano, elaborando e ampliando técnicas psicológicas como 
teste para determinação de características afetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras, e outros métodos de verificação, para 
possibilitar a orientação, seleção e treinamento no campo profissional, no diagnóstico e terapias clínicas, observando a realidade, para 
obter elementos relevantes ao estudo dos processos de crescimentos, inteligência, aprendizagem, personalidade e outros aspectos do 
comportamento humano, analisa  a influência dos fatores hereditários, ambientais e de outra espécie que atuam sobre o indivíduo, 
entrevistando o paciente entre outros métodos de verificação, para orientá-lo no diagnóstico e tratamento psicológico de certos 
distúrbios comportamentais e de personalidade, promover a correção de distúrbios psíquicos, estudando características individuais e 
aplicando técnicas adequadas, para restabelecer os padrões normais de comportamento e relacionamento humano, 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 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. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Atividades  técnicas na área da enfermagem, sob supervisão, observando e registrando sinais e sintomas apresentados pelo doente, 
fazendo curativos, ministrando medicamentos, coleta material para exames laboratoriais, coopera com a equipe de saúde no 
desenvolvimento das tarefas assistenciais, de ensino, pesquisa e de educação sanitária, realiza procedimentos referentes 
à  organização, zelando pela sua conservação comunicando ao Enfermeiro eventuais problemas, colabora no desenvolvimento de 
programas educativos, atuando  na educação  e promoção à saúde da comunidade. 
 
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. 
 
MUSICOTERAPEUTA 
utiliza  da música e/ou seus elementos (som, ritmo, melodia e harmonia), como um processo para facilitar e promover a comunicação, 
relação, aprendizagem, mobilização, expressão, organização e outros objetivos terapêuticos relevantes, a fim de atender às 
necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas, desenvolve potenciais e restabelece funções do indivíduo para que 
possa alcançar uma melhor integração intra e interpessoal e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida pela prevenção, 
reabilitação ou tratamento, 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. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Presta serviços social à indivíduos, famílias, grupos comunitários, na área da saúde orienta  e realiza ações adequadas à solução dos 
problemas e dificuldades surgidas em seu campo de atuação, analisa as causas e desajustamentos sociais, para estabelecer planos 
de ação capazes de restabelecer a normalidade de comportamento dos indivíduos em relação aos seus semelhantes ou ao meio 
social, estuda o comportamento e as características dos seres humanos individualmente ou em suas relações com o meio ambiente, 
ajuda a resolver as dificuldades decorrentes de problemas psicossociais, desenvolve programas de serviço social no atendimento em 
domicílio, visando a remoção de dificuldades de ordem pessoal social ou saúde, 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. 
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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. 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
Cumpri  determinações de nutricionista e chefe de cozinha, quando for o caso, na elaboração de cardápio e preparação de alimentos 
em geral, efetuar a limpeza da cozinha, copa, refeitório, despensa e utensílios na preparação dos alimentos, mantém todos os 
utensílios e aparelhos eletrodomésticos da copa e cozinha em perfeitas condições de higiene, limpeza e uso, distribui  as refeições 
preparadas pela cozinheira, conforme rotina pré-determinada,  exerce outras atribuições correlatas. 
 
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. 
 
 

FARMÁCIA MUNICIPAL Rua da Serrinha S/N – Centro/Queimados 

Local com balcão para atendimento ao público em geral, banheiro, cozinha improvisada e sala improvisada para arquivo e serviços 
administrativos. 
 
ATIVIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL 
Atendimento na Assistência Farmacêutica no recebimento das receitas prescritas pelo médico e entrega de medicamentos aos 
requerentes em atenção à saúde da população, funcionários qualificados para funcionamento do trabalho na Unidade e atendimento à 
comunidade.  
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realização suas atividades diárias de limpeza, conservação e higienização (faxina) nas instalações em geral, retiradas de lixo  e 
principalmente nos banheiros de uso coletivo com grande frequência de pessoas com diversos tipos de patologias, pode  incidir em 
contato com agentes de risco de origem biológica. 
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 o uso  de  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. 
 
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 
Executa, sob supervisão imediata, as rotinas de almoxarifado, recebendo, conferindo e controlando os remédios  adquiridos pela 
farmácia,  seguindo  rotinas administrativas relacionadas com assuntos específicos da repartição(manuseamento de remédios), 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 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. 
 
AUXILIAR DE FARMÁCIA 
Realiza tarefas em auxílio da farmacêutica, atende ao público, coloca etiquetas nos remédios, produtos químicos farmacêuticos, 
pregando-as com cola ou fita adesiva, para possibilitar a melhor identificação, armazena os produtos, desempacotando-os e dispondo-
os ordenadamente, para facilitar o controle dos mesmos, abastece as prateleiras com os produtos, repondo o estoque quando 
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necessário, para permitir o rápido e permanente atendimento ao público, zela pela limpeza das prateleiras, balcões e outras áreas de 
trabalho, tirando o pó, varrendo-as e conservando-as, para mantê-las em boas condições de uso, verifica receitas, 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 as atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres em grau médio. 
 
FARMACÊUTICO 
Exerce atividades diversas relacionadas ao  fornecimento de medicamentos, analisa as receitas, controla o recebimento de remédios 
para estocagem,  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 as atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres em grau médio.  
 
1 – ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA -  CLÍNICA DA FAMÍLIA ROBSON DE OLIVEIRA 
 
ESTRADA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, nº 315 - SÃO FRANCISCO – Queimados. 
Composto por, banheiros, cozinha, salas administrativas,  recepção, sala de Imunização, salas de atendimentos (consultórios), arquivo, 
almoxarifado,  alvenaria e concreto armado, ventilação natural e artificial,  destinado ao atendimento de saúde  ao público em geral. 
                                                                                                                                                                      
Risco: Biológico, Ergonômico . 
 
Local destinado ao atendimento ambulatorial,  analisa e propõe medidas necessárias à promoção da Saúde e bem estar da população, 
promove, junto à população campanhas preventivas e de educação sanitária, promove a vacinação da população de rotina, em 
campanhas específicas ou em casos de surtos epidêmicos 
 
ENFERMEIRO  
Atividades na supervisão  e execução relativas à  observação, ao cuidado e a educação sanitária dos pacientes, bem como a aplicação 
de medicamentos e tratamentos prescritos, estando sob supervisão da área médica, 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. 
 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
Auxiliar o cirurgião-dentista nos procedimentos clínico,  executa  as etapas relativas à esterilização de instrumentais, executa qualquer 
outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições inerentes ao cargo e à área,  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 máximo. 
 
CIRURGIÃO DENTISTA 
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Diagnostica e trata afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e 
recuperar a saúde bucal e geral, examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para verificar a 
presença de cáries e outras afecções,  identifica as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos especiais, 
exames laboratoriais e/ou radiológicos, para estabelecer o plano de tratamento, aplica anestesia troncular, gengival ou tópica, 
utilizando medicamentos anestésicos, para dar conforto ao cliente e facilitar o tratamento, extrair raízes e dentes, utilizando boticões, 
alavanca e outros instrumentos especiais, para prevenir infecções mais graves, restaurar cáries dentárias, empregando instrumentos, 
aparelhos e substâncias especiais, como amálgama, cimento, porcelana, ouro e outras, para evitar o agravamento do processo e 
restabelecer a forma e a função do doente, fazer limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro,  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 máximo. 
 
 
2 – ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA -  TRI CAMPEÃO 
 
ESTRADA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, nº 315 - SÃO FRANCISCO – Queimados. 
Composto por, banheiros, cozinha, salas administrativas, recepção, sala de Imunização, salas de atendimentos (consultórios), arquivo, 
almoxarifado,  alvenaria e concreto armado, ventilação natural e artificial,  destinado ao atendimento de saúde  ao público em geral. 
                                                                                                                                                                              
Risco: Biológico, Ergonômico . 
 
Local destinado ao atendimento ambulatorial,  analisa e propõe medidas necessárias à promoção da Saúde e bem estar da população, 
promove, junto à população campanhas preventivas e de educação sanitária, promove a vacinação da população de rotina, em 
campanhas específicas ou em casos de surtos epidêmicos 
 
AGENTE COMUNITÁRIO 
As atividades do  Agente Comunitário de Saúde é de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas em 
saúde realizada em visitas em  domicílios ou junto às coletividades,  estende, também, o acesso da população às ações e serviços de 
informação, de saúde, promoção social e de proteção da cidadania  
 
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. 
 
TÉCNICO DE  ENFERMAGEM 
Atividades  técnicas na área da enfermagem, sob supervisão, observando registrando sinais e sintomas apresentados pelo doente, 
fazendo curativos, ministrando medicamentos, coleta material para exames laboratoriais, coopera com a equipe de saúde no 
desenvolvimento das tarefas assistenciais, de ensino, pesquisa e de educação sanitária, realiza procedimentos referentes 
à  organização,  zelando pela sua conservação comunicando ao Enfermeiro eventuais problemas, colabora  no desenvolvimento de 
programas educativos, atuando  na educação  e promoção à saúde da comunidade. 
 
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 
Aplica os conhecimentos de medicina na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças do corpo humano, efetuar exames médicos, 
diagnósticos, prescreve e ministra tratamentos para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano e aplicar os 
métodos da medicina preventiva,  aplica  as leis e regulamentos da saúde publica, para salvaguardar e promover a saúde da coletiva,   
realiza autópsias, realiza  pesquisas sobre naturezas, causa e desenvolvimento de enfermidades,  realiza  outras formas de tratamento 
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para diversos tipos de enfermidades, examina o paciente auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar 
diagnóstico e, se necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista, analisa e interpretar resultados de 
exames de raios X, bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar 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 
Realiza atendimento clínico de pediatria em unidade básica de saúde, realiza o preenchimento de fichas de notificação compulsória, 
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.  
 
CIRURGIÃO DENTISTA 
Diagnostica e trata afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e 
recuperar a saúde bucal e geral, examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para verificar a 
presença de cáries e outras afecções,  identifica as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos especiais, 
exames laboratoriais e/ou radiológicos, para estabelecer o plano de tratamento, aplica anestesia troncular, gengival ou tópica, 
utilizando medicamentos anestésicos, para dar conforto ao cliente e facilitar o tratamento, extrair raízes e dentes, utilizando boticões, 
alavanca e outros instrumentos especiais, para prevenir infecções mais graves, restaurar cáries dentárias, empregando instrumentos, 
aparelhos e substâncias especiais, como amálgama, cimento, porcelana, ouro e outras, para evitar o agravamento do processo e 
restabelecer a forma e a função do doente, fazer limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro,  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 máximo. 
 
3 – ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA -  SÃO JORGE 
 
ESTRADA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, nº 315 - SÃO FRANCISCO – Queimados. 
Composto por, banheiros, cozinha, salas administrativas, recepção, sala de Imunização, salas de atendimentos (consultórios), arquivo, 
almoxarifado,  alvenaria e concreto armado, ventilação natural e artificial, destinado ao atendimento de saúde  ao público em geral. 
 
Risco: Biológico, Ergonômico . 
 
Local destinado ao atendimento ambulatorial,  analisa e propõe medidas necessárias à promoção da Saúde e bem estar da população, 
promove, junto à população campanhas preventivas e de educação sanitária, promove a vacinação da população de rotina, em 
campanhas específicas ou em casos de surtos epidêmicos 
 
ENFERMEIRO  
Atividades na supervisão  e execução relativas à  observação, ao cuidado e a educação sanitária dos pacientes, bem como a aplicação 
de medicamentos e tratamentos prescritos, estando sob supervisão da área médica, 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. 
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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. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Aplica  os conhecimentos de medicina na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças do corpo humano, efetuar exames médicos, 
diagnósticos, prescreve e ministra tratamentos para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano e aplicar os 
métodos da medicina preventiva,  aplica  as leis e  regulamentos  da saúde publica, para salvaguardar e promover a saúde da coletiva,   
realiza autópsias, realiza  pesquisas sobre naturezas, causa e desenvolvimento de enfermidades, realiza  outras formas de tratamento 
para diversos tipos de enfermidades, examina o paciente auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar 
diagnóstico e, se necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista, analisa  e interpretar resultados de 
exames de raios X, bioquímico, hematológico eoutros, comparando-os com padrões normais, para confirmar 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. 
 
AGENTE COMUNITÁRIO 
As atividades do Agente Comunitário de Saúde é de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas em 
saúde realizada em visitas em  domicílios ou junto às coletividades, estende, também, o acesso da população às ações e serviços de 
informação, de saúde, promoção social e de proteção da cidadania  
 
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. 
 
TÉCNICO DE  ENFERMAGEM 
Atividades  técnicas na área da enfermagem, sob supervisão, observando registrando sinais e sintomas apresentados pelo doente, 
fazendo curativos, ministrando medicamentos, coleta material para exames laboratoriais, coopera com a equipe de saúde no 
desenvolvimento das tarefas assistenciais, de ensino, pesquisa e de educação sanitária, realiza procedimentos referentes 
à organização, zelando pela sua conservação comunicando ao Enfermeiro eventuais problemas, colabora  no desenvolvimento de 
programas educativos, atuando  na educação  e promoção à saúde da comunidade. 
 
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 OBSTETRA 
Realiza exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento das afecções do aparelho 
reprodutor feminino e órgãos anexos, atende a mulher no ciclo gravídico-puerperal, prestando assistência médica específica, 
empregando tratamento clínico-cirúrgico, para a preservação da vida da mãe e do filho; exerce suas atribuições e outras compatíveis 
com sua especialização profissional nas unidades de saúde municipais e outras unidades que vierem a existir, 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. 
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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. 
 
4 - CLÍNICA DA FAMÍLIA JOSÉ ELIAS PEIXOTO – ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA  INCONFIDÊNCIA 
 
RUA ANA NOBREGA, nº 0 - INCONFIDÊNCIA – Queimados. 
Composto por, banheiros, cozinha, salas administrativas,  recepção, sala de Imunização, salas de atendimentos (consultórios), arquivo, 
almoxarifado,  alvenaria e concreto armado, ventilação natural e artificial, destinado ao atendimento de saúde  ao público em geral. 
                                                                                                                                                                               
Risco: Biológico, Ergonômico . 
 
Local destinado ao atendimento ambulatorial,  analisa e propõe medidas necessárias à promoção da Saúde e bem estar da população, 
promove, junto à população campanhas preventivas e de educação sanitária, promove a vacinação da população de rotina, em 
campanhas específicas ou em casos de surtos epidêmicos 
 
AGENTE COMUNITÁRIO 
As atividades do  Agente Comunitário de Saúde é de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas em 
saúde realizada em visitas em  domicílios ou junto às coletividades, estende, também, o acesso da população às ações e serviços de 
informação, de saúde, promoção social e de proteção da cidadania  
 
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. 
 
ENFERMEIRO  
Atividades na supervisão e execução relativas à  observação, ao cuidado e a educação sanitária dos pacientes, bem como a aplicação 
de medicamentos e tratamentos prescritos, estando sob supervisão da área médica, 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. 
 
TÉCNICO DE  ENFERMAGEM 
Atividades  técnicas na área da enfermagem, sob supervisão, observando registrando sinais e sintomas apresentados pelo doente, 
fazendo curativos, ministrando medicamentos, coleta material para exames laboratoriais, coopera com a equipe de saúde no 
desenvolvimento das tarefas assistenciais, de ensino, pesquisa e de educação sanitária, realiza procedimentos referentes 
à  organização, zelando pela sua conservação comunicando ao Enfermeiro eventuais problemas, colabora  no desenvolvimento de 
programas educativos, atuando  na educação  e promoção à saúde da comunidade. 
 
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.  
 
5 - CLÍNICA DA FAMÍLIA ESMELINDA PINTO DE SOUZA – ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA  VILA CENTRAL 
 
AVENIDA BERNA, LOTE 3 QUADRA 2, nº 0 - VILA CENTRAL - Queimados/RJ 
Composto por, banheiros, cozinha, salas administrativas, recepção, sala de Imunização, salas de atendimentos (consultórios), arquivo, 
almoxarifado,  alvenaria e concreto armado, ventilação natural e artificial, destinado ao atendimento de saúde  ao público em geral. 
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Local destinado ao atendimento ambulatorial,  analisa e propõe medidas necessárias à promoção da Saúde e bem estar da população, 
promove, junto à população campanhas preventivas e de educação sanitária, promove a vacinação da população de rotina,  em 
campanhas específicas ou em casos de surtos epidêmicos 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realização suas atividades  diárias de limpeza, conservação e higienização (faxina) nas instalações em geral , retiradas de lixo  e 
principalmente nos banheiros de uso coletivo com grande frequência de pessoas com diversos tipos de patologias, pode  incidir em 
contato com agentes de risco de origem biológica. 
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 o uso de  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 
 
AGENTE COMUNITÁRIO 
As atividades do  Agente Comunitário de Saúde é de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas em 
saúde realizada em visitas em  domicílios ou junto às coletividades, estende, também, o acesso da população às ações e serviços de 
informação, de saúde, promoção social e de proteção da cidadania  
 
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. 
 
TÉCNICO DE  ENFERMAGEM 
Atividades  técnicas na área da enfermagem, sob supervisão, observando registrando sinais e sintomas apresentados pelo doente, 
fazendo curativos, ministrando medicamentos, coleta material para exames laboratoriais, coopera com a equipe de saúde no 
desenvolvimento das tarefas assistenciais, de ensino, pesquisa e de educação sanitária, realiza procedimentos referentes 
à  organização,  zelando pela sua conservação comunicando ao Enfermeiro eventuais problemas, colabora  no desenvolvimento de 
programas educativos, atuando  na educação  e promoção à saúde da comunidade. 
 
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. 
 
ENFERMEIRO  
Atividades na supervisão e execução relativas à  observação, ao cuidado e a educação sanitária dos pacientes, bem como a aplicação 
de medicamentos e tratamentos prescritos, estando sob supervisão da área médica, 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.  
 
6 – ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA  JARDIM DA FONTE 
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ESTRADA DAS PIABAS, nº 0 - ELDORADO - Queimados/RJ 
Composto por, banheiros, cozinha, salas administrativas, recepção, sala de Imunização, salas de atendimentos (consultórios), arquivo, 
almoxarifado,  alvenaria e concreto armado, ventilação natural e artificial, destinado ao atendimento de saúde  ao público em geral. 
Local destinado ao atendimento ambulatorial,  analisa e propõe medidas necessárias à promoção da Saúde e bem estar da população, 
promove, junto à população campanhas preventivas e de educação sanitária, promove a vacinação da população de rotina,  em 
campanhas específicas ou em casos de surtos epidêmicos 
 
AGENTE COMUNITÁRIO 
As atividades do  Agente Comunitário de Saúde é de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas em 
saúde realizada em visitas em  domicílios ou junto às coletividades, estende, também, o acesso da população às ações e serviços de 
informação, de saúde, promoção social e de proteção da cidadania  
 
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. 
 
TÉCNICO DE  ENFERMAGEM 
Atividades  técnicas na área da enfermagem, sob supervisão, observando registrando sinais e sintomas apresentados pelo doente, 
fazendo curativos, ministrando medicamentos,  coleta material para exames laboratoriais, coopera com a equipe de saúde no 
desenvolvimento das tarefas assistenciais, de ensino, pesquisa e de educação sanitária, realiza procedimentos referentes 
à  organização,  zelando pela sua conservação comunicando ao Enfermeiro eventuais problemas, colabora  no desenvolvimento de 
programas educativos, atuando  na educação  e promoção à saúde da comunidade. 
 
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. 
 
ENFERMEIRO  
Atividades na supervisão  e execução relativas à  observação, ao cuidado e a educação sanitária dos pacientes, bem como a aplicação 
de medicamentos e tratamentos prescritos, estando sob supervisão da área médica, 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. 
 
TÉCNICO  DE SAÚDE BUCAL 
Atividades na técnica da saúde bucal em conjunto com dentista e cirurgião-dentista nos procedimentos clínicos, executa  as etapas 
relativas à esterilização de instrumentais,  executa qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das 
atribuições inerentes ao cargo e à área,  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 máximo.  
 
7 - CLÍNICA DA FAMÍLIA PASTOR ROSALVO – ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA VALDARIOSA 
RUA JUNO, LOTE 9 QUADRA 20, nº 0 - VALDARIOSA - Queimados/RJ 
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Composto por, banheiros, cozinha, salas administrativas,  recepção, sala de Imunização, salas de atendimentos (consultórios), arquivo, 
almoxarifado,  alvenaria e concreto armado, ventilação natural e artificial, destinado ao atendimento de saúde  ao público em geral. 
Local destinado ao atendimento ambulatorial,  analisa e propõe medidas necessárias à promoção da Saúde e bem estar da população, 
promove, junto à população campanhas preventivas e de educação sanitária, promove a vacinação da população de rotina,  em 
campanhas específicas ou em casos de surtos epidêmicos 
 
AGENTE COMUNITÁRIO 
As atividades do  Agente Comunitário de Saúde é de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas em 
saúde realizada em visitas em  domicílios ou junto às coletividades,  estende, também, o acesso da população às ações e serviços de 
informação, de saúde, promoção social e de proteção da cidadania  
 
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. 
 
TÉCNICO DE  ENFERMAGEM 
Atividades  técnicas na área da enfermagem, sob supervisão, observando registrando sinais e sintomas apresentados pelo doente, 
fazendo curativos, ministrando medicamentos, coleta material para exames laboratoriais, coopera com a equipe de saúde no 
desenvolvimento das tarefas assistenciais, de ensino, pesquisa e de educação sanitária, realiza  procedimentos referentes 
à  organização,  zelando pela sua conservação comunicando ao Enfermeiro eventuais problemas, colabora  no desenvolvimento de 
programas educativos, atuando  na educação  e promoção à saúde da comunidade. 
 
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. 
 
ENFERMEIRO  
Atividades na supervisão  e execução relativas à  observação, ao cuidado e a educação sanitária dos pacientes, bem como a aplicação 
de medicamentos e tratamentos prescritos, estando sob supervisão da área médica, 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. 
 
8 - CLÍNICA DA FAMÍLIA MAURO FERREIRA DE CASTRO – ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BELMONTE 
TRAVESSA CAMPO ALEGRE, S/N - BELMONTE – Queimados. 
Composto por, banheiros, cozinha, salas administrativas, recepção, sala de Imunização, salas de atendimentos (consultórios), arquivo, 
almoxarifado,  alvenaria e concreto armado, ventilação natural e artificial, destinado ao atendimento de saúde  ao público em geral. 
Risco: Biológico, Ergonômico. 
Local destinado ao atendimento ambulatorial,  analisa e propõe medidas necessárias à promoção da Saúde e bem estar da população, 
promove, junto à população campanhas preventivas e de educação sanitária, promove a vacinação da população de rotina,  em 
campanhas específicas ou em casos de surtos epidêmicos 
 
 
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA ESF - BELMONTE 
 
AGENTE COMUNITÁRIO 
As atividades do  Agente Comunitário de Saúde é de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas em 
saúde realizada em visitas em  domicílios ou junto às coletividades, estende, também, o acesso da população às ações e serviços de 
informação, de saúde, promoção social e de proteção da cidadania  
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
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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. 
 
ENFERMEIRO  
Atividades na supervisão  e execução relativas à  observação, ao cuidado e a educação sanitária dos pacientes, bem como a aplicação 
de medicamentos e tratamentos prescritos, estando sob supervisão da área médica, 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. 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Atividades no atendimento às necessidades de  portadores de doença  atuando sob supervisão do enfermeiro, para auxiliar no bom 
atendimento ao paciente, controla sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos, para prevenção de 
doenças,  colhe  sangue, auxilia na higiene pessoal do enfermo, em sua movimentação e na alimentação, para proporcionar-lhes 
conforto e bem estar, atende chamados dos doentes que acionam campainhas ou sinais luminosos  para verificar os pedidos e 
satisfazê-los, se possível, ou comunicar ao responsável, acompanha ou transporta pacientes para raios X, laboratórios,  utilizando 
cadeira de rodas ou maca, para assegurar a realização do exame ou tratamento, recolhe  urina e  fezes em recipientes adequados 
seguindo rotina estabelecida, para possibilitar a realização dos exames de laboratórios requisitados,  facilitar as tarefas dos demais 
membros da equipe de saúde,   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.  
 
9 - CLÍNICA DA FAMÍLIA REGINA DE BRITO 
RUA FABRÍCIO, S/N - NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - Queimados/RJ 
Composto por, banheiros, cozinha, salas administrativas,  recepção, sala de Imunização, salas de atendimentos (consultórios), arquivo, 
almoxarifado,  alvenaria e concreto armado, ventilação natural e artificial,  destinado ao atendimento de saúde  ao público em geral. 
Risco: Biológico, Ergonômico . 
Local destinado ao atendimento ambulatorial,  analisa e propõe medidas necessárias à promoção da Saúde e bem estar da população, 
promove, junto à população campanhas preventivas e de educação sanitária, promove a vacinação da população de rotina,  em 
campanhas específicas ou em casos de surtos epidêmicos 
 
AGENTE COMUNITÁRIO 
As atividades do  Agente Comunitário de Saúde é de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas em 
saúde realizada em visitas em  domicílios ou junto às coletividades,  estende, também, o acesso da população às ações e serviços de 
informação, de saúde, promoção social e de proteção da cidadania  
 
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. 
 
TÉCNICO DE  ENFERMAGEM 
Atividades  técnicas na área da enfermagem, sob supervisão, observando registrando sinais e sintomas apresentados pelo doente, 
fazendo curativos, ministrando medicamentos, coleta material para exames laboratoriais, coopera com a equipe de saúde no 
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desenvolvimento das tarefas assistenciais, de ensino, pesquisa e de educação sanitária, realiza  procedimentos referentes 
à  organização,  zelando pela sua conservação comunicando ao Enfermeiro eventuais problemas, colabora  no desenvolvimento de 
programas educativos, atuando  na educação  e promoção à saúde da comunidade. 
 
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. 
 
ENFERMEIRO  
Atividades na supervisão  e execução relativas à  observação, ao cuidado e a educação sanitária dos pacientes, bem como a aplicação 
de medicamentos e tratamentos prescritos, estando sob supervisão da área médica, 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. 
 
10 - CLÍNICA DA FAMÍLIA IRLAN SOUZA MACEDO – ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA  SANTIAGO 
RUA DEODORO DE ALMEIDA,  S/N - SANTIAGO - Queimados/RJ 
Composto por, banheiros, cozinha, salas administrativas, recepção, sala de Imunização, salas de atendimentos (consultórios), arquivo, 
almoxarifado,  alvenaria e concreto armado, ventilação natural e artificial,  destinado ao atendimento de saúde  ao público em geral. 
Risco: Biológico, Ergonômico . 
Local destinado ao atendimento ambulatorial,  analisa e propõe medidas necessárias à promoção da Saúde e bem estar da população, 
promove, junto à população campanhas preventivas e de educação sanitária, promove a vacinação da população de rotina,  em 
campanhas específicas ou em casos de surtos epidêmicos 
 
ENFERMEIRO  
Atividades na supervisão  e execução relativas à  observação, ao cuidado e a educação sanitária dos pacientes, bem como a aplicação 
de medicamentos e tratamentos prescritos, estando sob supervisão da área médica, 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. 
 
AGENTE COMUNITÁRIO 
As atividades do  Agente Comunitário de Saúde é de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas em 
saúde realizada em visitas em  domicílios ou junto às coletividades,  estende, também, o acesso da população às ações e serviços de 
informação, de saúde, promoção social e de proteção da cidadania  
 
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 
Aplica  os conhecimentos de medicina na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças do corpo humano, efetuar exames médicos, 
diagnósticos, prescreve  e ministra  tratamentos para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano e aplicar os 
métodos da medicina preventiva,  aplica  as leis e  regulamentos  da saúde publica, para salvaguardar e promover a saúde da coletiva,   
realiza autópsias, realiza  pesquisas sobre naturezas, causa e desenvolvimento de enfermidades,  realiza  outras formas de tratamento 
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para diversos tipos de enfermidades, examina o paciente auscultando, palpando ou utilizando instrumentos 
especiais, para determinar diagnóstico e, se necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista,    analisa  
e interpretar resultados de exames de raios X, bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com padrões normais, para 
confirmar 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. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realização suas atividades  diárias de limpeza, conservação   e higienização (faxina) nas instalações em geral , retiradas de lixo  e 
principalmente nos banheiros de uso coletivo com grande frequência de pessoas com diversos tipos de patologias, pode  incidir em 
contato com agentes de risco de origem biológica. 
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 o uso de  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 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Atividades no atendimento às necessidades de  portadores de doença  atuando sob supervisão do enfermeiro, para auxiliar no bom 
atendimento ao paciente,  controla  sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos, para prevenção de 
doenças,  colhe  sangue, auxilia na higiene pessoal do enfermo, em sua movimentação e deambulação e na alimentação, para 
proporcionar-lhes conforto e bem estar, atende chamados dos doentes que acionam campainhas ou sinais luminosos  para verificar os 
pedidos e satisfazê-los, se possível, ou comunicar ao responsável,   acompanha ou transporta pacientes para raios X, laboratórios,  
utilizando cadeira de rodas ou maca, para assegurar a realização do exame ou tratamento,   recolhe  urina e  fezes em recipientes 
adequados seguindo rotina estabelecida, para possibilitar a realização dos exames de laboratórios requisitados,  facilitar as tarefas dos 
demais membros da equipe de saúde,  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. 
 
FARMACÊUTICO 
Exerce atividades diversas relacionadas ao  fornecimento de medicamentos, analisa as receitas, controla o recebimento de remédios 
para estocagem,  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 as atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres em grau médio. 
 
AUXILIAR DE FARMÁCIA 
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Realiza tarefas em auxílio da  farmacêutica,  atende ao público,  coloca  etiquetas nos remédios, produtos químicos  farmacêuticos, 
pregando-as com cola ou fita adesiva, para possibilitar a melhor identificação,  armazena  os produtos, desempacotando-os e 
dispondo-os ordenadamente, para facilitar o controle dos mesmos,  abastece as prateleiras com os produtos, repondo o estoque 
quando necessário, para permitir o rápido e permanente atendimento ao público,   zela pela limpeza das prateleiras, balcões e outras 
áreas de trabalho, tirando o pó, varrendo-as e conservando-as, para mantê-las em boas condições de uso, verifica receitas, 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 as atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres em grau médio. 
 
MÉDICO PEDIATRA 
Realiza atendimento clínico de pediatria em unidade básica de saúde, realiza o preenchimento de fichas de notificação compulsória,  
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. e Queimados; 
 
 
11 - CLÍNICA DA FAMÍLIA MARIA AGRAEL DE OLIVEIRA - CAMÕES 
RUA DONA NARCISA PEREIRA, S/N - LUIZ DE CAMÕES – Queimados. 
Composto por, banheiros, cozinha, salas administrativas,  recepção, sala de Imunização, salas de atendimentos (consultórios), arquivo, 
almoxarifado,  alvenaria e concreto armado, ventilação natural e artificial,  destinado ao atendimento de saúde  ao público em geral. 
Risco: Biológico, Ergonômico . 
Local destinado ao atendimento ambulatorial,  analisa e propõe medidas necessárias à promoção da Saúde e bem estar da população, 
promove, junto à população campanhas preventivas e de educação sanitária, promove a vacinação da população de rotina,  em 
campanhas específicas ou em casos de surtos epidêmicos 
 
 
12 - CLÍNICA DA FAMÍLIA LUIZ DE CAMÕES 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Aplica  os conhecimentos de medicina na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças do corpo humano,   efetuar exames 
médicos, diagnósticos, prescreve  e ministra  tratamentos para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano e 
aplicar os métodos da medicina preventiva,  aplica  as leis e  regulamentos  da saúde publica, para salvaguardar e promover a saúde 
da coletiva,   realiza autópsias, realiza  pesquisas sobre naturezas, causa e desenvolvimento de enfermidades,   realiza  outras formas 
de tratamento para diversos tipos de enfermidades, examina  o paciente auscultando, palpando ou utilizando instrumentos 
especiais, para determinar diagnóstico e, se necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista,    analisa  
e interpretar resultados de exames de raios X, bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com padrões normais, para 
confirmar 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. 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Atividades no atendimento às necessidades de  portadores de doença  atuando sob supervisão do enfermeiro, para auxiliar no bom 
atendimento ao paciente,  controla  sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos, para prevenção de 
doenças,  colhe  sangue, auxilia na higiene pessoal do enfermo, em sua movimentação e deambulação e na alimentação, para 
proporcionar-lhes conforto e bem estar, atende chamados dos doentes que acionam campainhas ou sinais luminosos  para verificar os 
pedidos e satisfazê-los, se possível, ou comunicar ao responsável,   acompanha ou transporta pacientes para raios X, laboratórios,  
utilizando cadeira de rodas ou maca, para assegurar a realização do exame ou tratamento,   recolhe  urina e  fezes em recipientes 
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adequados seguindo rotina estabelecida, para possibilitar a realização dos exames de laboratórios requisitados,  facilitar as tarefas dos 
demais membros da equipe de saúde, 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. 
 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
Auxiliar o cirurgião-dentista nos procedimentos clínico,  executa  as etapas relativas à esterilização de instrumentais,  executa qualquer 
outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições inerentes ao cargo e à área, 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 máximo. 
 
13 - CLÍNICA DA FAMÍLIA PASTOR JÚLIO ALVES SENA - FANCHEM 
Composto por, banheiros, cozinha, salas administrativas,  recepção, sala de Imunização, salas de atendimentos (consultórios), arquivo, 
almoxarifado,  alvenaria e concreto armado, ventilação natural e artificial,  destinado ao atendimento de saúde  ao público em geral. 
Risco: Biológico, Ergonômico . 
Local destinado ao atendimento ambulatorial,  analisa e propõe medidas necessárias à promoção da Saúde e bem estar da população, 
promove, junto à população campanhas preventivas e de educação sanitária, promove a vacinação da população de rotina,  em 
campanhas específicas ou em casos de surtos epidêmicos 
Composto por , banheiros,  recepção, salas de atendimentos (consultórios), arquivo, almoxarifado,  piso revestido em cerâmicas, telhas 
termoacústicas,  alvenaria e concreto armado, o 2º pavimento é compartilhado com o Programa Melhor em Casa, ventilação natural e 
artificial,  destinado ao atendimento ao público em geral. 
Risco: Biológico, Ergonômico e por deficiência de extintores de incêndio. 
Local destinado ao atendimento ambulatorial,  analisa e propõe medidas necessárias à promoção da Saúde e bem estar da população, 
promove, junto à população campanhas preventivas e de educação sanitária, promove a vacinação da população de rotina,  em 
campanhas específicas ou em casos de surtos epidêmicos 
 
FONOAUDIÓLOGO 
Atende à  pacientes e para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de 
fonoaudiologia,   trata  de pacientes,   efetua  avaliação e diagnóstico fonoaudiológico, orienta pacientes, familiares e cuidadores  
responsáveis,    desenvolve  programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida,    exerce  atividades administrativas, 
de ensino e pesquisa,   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 
Aplica  os conhecimentos de medicina na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças do corpo humano, efetuar exames médicos, 
diagnósticos, prescreve  e ministra  tratamentos para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano e aplicar os 
métodos da medicina preventiva,  aplica  as leis e  regulamentos  da saúde publica, para salvaguardar e promover a saúde da coletiva,   
realiza autópsias, realiza  pesquisas sobre naturezas, causa e desenvolvimento de enfermidades, realiza  outras formas de tratamento 
para diversos tipos de enfermidades,   examina  o paciente auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para 
determinar diagnóstico e, se necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista,  analisa  e interpretar 
resultados de exames de raios X, bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar 
o diagnóstico,   exerce  outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
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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 CLÍNICA  MÉDICA 
Atendimento às  consultas médicas em ambulatórios,  estudo caracterológico de pacientes, evidencia suas predisposições  
constitucionais e encaminhá-los a tratamento médico especializado, quando for o caso,  diagnósticos e prescrição de medicações, 
prescrever regimes dietéticos, solicita exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários, aplicar métodos de medicina 
preventiva, como medida de precaução contra enfermidades,    participa de juntas médicas,  participa  de programas voltados para a 
saúde pública,  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. 
 
ENFERMEIRO  
Atividades na supervisão e execução relativas à  observação, ao cuidado e a educação sanitária dos pacientes, bem como a aplicação 
de medicamentos e tratamentos prescritos, estando sob supervisão da área médica, 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. 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Atividades no atendimento às necessidades de  portadores de doença  atuando sob supervisão do enfermeiro, para auxiliar no bom 
atendimento ao paciente,  controla  sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos, para prevenção de 
doenças,  colhe  sangue, auxilia na   higiene pessoal do enfermo, em sua movimentação e deambulação e na alimentação, para 
proporcionar-lhes conforto e bem estar, atende chamados dos doentes que acionam campainhas ou sinais luminosos  para verificar os 
pedidos e satisfazê-los, se possível, ou comunicar ao responsável,   acompanha ou transporta pacientes para raios X, laboratórios,  
utilizando cadeira de rodas ou maca, para assegurar a realização do exame ou tratamento,   recolhe  urina e  fezes em recipientes 
adequados seguindo rotina estabelecida, para possibilitar a realização dos exames de laboratórios requisitados,  facilitar as tarefas dos 
demais membros da equipe de saúde,  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 GINECOLOGISTA  
Realiza exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento das afecções do aparelho 
reprodutor feminino e órgãos anexos, atende a mulher no ciclo gravídico-puerperal, prestando assistência médica específica, para a 
preservação da vida da mãe e do filho, exerce suas atribuições e outras compatíveis com sua especialização profissional nas unidades 
de saúde municipais e outras unidades que vierem a existir, 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. 
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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. 
 
MÉDICO PEDIATRA 
Realiza atendimento clínico de pediatria em unidade básica de saúde, realiza o preenchimento de fichas de notificação compulsória, 
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. 
 
14 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FAZENDINHA 
RUA DA CONQUISTA, S/N - DISTRITO INDUSTRIAL – Queimados. 
Composto por, banheiros, cozinha, salas administrativas,  recepção, sala de Imunização, salas de atendimentos (consultórios), arquivo, 
almoxarifado,  alvenaria e concreto armado, ventilação natural e artificial,  destinado ao atendimento de saúde  ao público em geral. 
Risco: Biológico, Ergonômico . 
Local destinado ao atendimento ambulatorial,  analisa e propõe medidas necessárias à promoção da Saúde e bem estar da população, 
promove, junto à população campanhas preventivas e de educação sanitária, promove a vacinação da população de rotina,  em 
campanhas específicas ou em casos de surtos epidêmicos 
 
TRABALHADOR BRAÇAL 
Executa atividades de natureza repetitiva, envolvendo execução de serviços braçais, 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. 
 
DENTISTA 
Atendimento  e orientações à  pacientes,   executa  procedimentos odontológicos, aplicando medidas de promoção e prevenção de 
saúde,  ações de saúde coletiva, estabelecendo diagnóstico e prognóstico, interage  com profissionais de outras áreas   desenvolve  
pesquisas na área odontológica,   desenvolve  atividades profissionais junto as  crianças, adultos e idosos, com ou sem necessidades 
especiais, em diferentes níveis de complexidade,  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 máximo. 
 
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; 
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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 em geral , retiradas de lixo  e 
principalmente nos banheiros de uso coletivo com grande frequência de pessoas com diversos tipos de patologias, pode  incidir em 
contato com agentes de risco de origem biológica. 
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 o uso de 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 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Aplica  os conhecimentos de medicina na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças do corpo humano, efetuar exames médicos, 
diagnósticos, prescreve  e ministra  tratamentos para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano e aplicar os 
métodos da medicina preventiva,  aplica  as leis e  regulamentos  da saúde publica, para salvaguardar e promover a saúde da coletiva,   
realiza autópsias, realiza  pesquisas sobre naturezas, causa e desenvolvimento de enfermidades,   realiza  outras formas de 
tratamento para diversos tipos de enfermidades,  examina  o paciente auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para 
determinar diagnóstico e, se necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista, analisa  e interpretar 
resultados de exames de raios X, bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar 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 
Realiza atendimento clínico de pediatria em unidade básica de saúde, realiza o preenchimento de fichas de notificação compulsória, 
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. 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Atividades no atendimento às necessidades de  portadores de doença  atuando sob supervisão do enfermeiro, para auxiliar no bom 
atendimento ao paciente,  controla  sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos, para prevenção de 
doenças,  colhe  sangue, auxilia na   higiene pessoal do enfermo, em sua movimentação e deambulação e na alimentação, para 
proporcionar-lhes conforto e bem estar, atende chamados dos doentes que acionam campainhas ou sinais luminosos  para verificar os 
pedidos e satisfazê-los, se possível, ou comunicar ao responsável,   acompanha ou transporta pacientes para raios X, laboratórios,  
utilizando cadeira de rodas ou maca, para assegurar a realização do exame ou tratamento, recolhe  urina e  fezes em recipientes 
adequados seguindo rotina estabelecida, para possibilitar a realização dos exames de laboratórios requisitados,  facilitar as tarefas dos 
demais membros da equipe de saúde,   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. 
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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. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA  
Realiza exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento das afecções do aparelho 
reprodutor feminino e órgãos anexos, atende a mulher no ciclo gravídico-puerperal, prestando assistência médica específica, para a 
preservação da vida da mãe e do filho, exerce suas atribuições e outras compatíveis com sua especialização profissional nas unidades 
de saúde municipais e outras unidades que vierem a existir, 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 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 CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
Auxilia o cirurgião-dentista nos procedimentos clínico,  executa  as etapas relativas à esterilização de instrumentais, executa qualquer 
outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições inerentes ao cargo e à área, 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 máximo. 
 
ENFERMEIRO  
Atividades na supervisão  e execução relativas à  observação, ao cuidado e a educação sanitária dos pacientes, bem como a aplicação 
de medicamentos e tratamentos prescritos, estando sob supervisão da área médica, 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.  
 
15 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JULIO BARROS 
RUA DA CAIXA D´AGUA, S/N - PRIMAVERA - Queimados/RJ 
Composto por, banheiros, cozinha, salas administrativas,  recepção, sala de Imunização, salas de atendimentos (consultórios), arquivo, 
almoxarifado,  alvenaria e concreto armado, ventilação natural e artificial,  destinado ao atendimento de saúde  ao público em geral. 
Risco: Biológico, Ergonômico . 
Local destinado ao atendimento ambulatorial, analisa e propõe medidas necessárias à promoção da Saúde e bem estar da população, 
promove, junto à população campanhas preventivas e de educação sanitária, promove a vacinação da população de rotina,  em 
campanhas específicas ou em casos de surtos epidêmicos 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realização suas atividades  diárias de limpeza, conservação e higienização (faxina) nas instalações em geral , retiradas de lixo  e 
principalmente nos banheiros de uso coletivo com grande frequência de pessoas com diversos tipos de patologias, pode  incidir em 
contato com agentes de risco de origem biológica. 
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 o uso  de  EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
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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 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Aplica  os conhecimentos de medicina na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças do corpo humano, efetuar exames médicos, 
diagnósticos, prescreve  e ministra  tratamentos para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano e aplicar os 
métodos da medicina preventiva,  aplica  as leis e  regulamentos  da saúde publica, para salvaguardar e promover a saúde da coletiva,   
realiza autópsias, realiza  pesquisas sobre naturezas, causa e desenvolvimento de enfermidades,   realiza  outras formas de 
tratamento para diversos tipos de enfermidades,   examina  o paciente auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, 
para determinar diagnóstico e, se necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista, analisa  e interpretar 
resultados de exames de raios X, bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar 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 GINECOLOGISTA  
Realiza exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento das afecções do aparelho 
reprodutor feminino e órgãos anexos, atende a mulher no ciclo gravídico-puerperal, prestando assistência médica específica, para a 
preservação da vida da mãe e do filho, exerce suas atribuições e outras compatíveis com sua especialização profissional nas unidades 
de saúde municipais e outras unidades que vierem a existir, 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 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 
Realiza atendimento clínico de pediatria em unidade básica de saúde, realiza o preenchimento de fichas de notificação compulsória,  
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 CARDIOLOGISTA 
Atividades na realização do  atendimento na área de cardiologia,  desempenha funções da medicina preventiva e curativa, realiza  
atendimentos, exames,  diagnóstico e 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,    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. 
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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. 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Atividades no atendimento às necessidades de  portadores de doença  atuando sob supervisão do enfermeiro, para auxiliar no bom 
atendimento ao paciente,  controla  sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos, para prevenção de 
doenças,  colhe  sangue, auxilia na   higiene pessoal do enfermo, em sua movimentação e deambulação e na alimentação, para 
proporcionar-lhes conforto e bem estar, atende chamados dos doentes que acionam campainhas ou sinais luminosos  para verificar os 
pedidos e satisfazê-los, se possível, ou comunicar ao responsável,   acompanha ou transporta pacientes para raios X, laboratórios,  
utilizando cadeira de rodas ou maca, para assegurar a realização do exame ou tratamento,   recolhe  urina e  fezes em recipientes 
adequados seguindo rotina estabelecida, para possibilitar a realização dos exames de laboratórios requisitados,  facilitar as tarefas dos 
demais membros da equipe de saúde, 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. 
 
AUXILIAR DE RECEPÇÃO 
Recepciona as pessoas   procurando identificá-los, averiguando suas retenções, para prestar-lhes informações,  encaminha  as  
pessoas aos  setores procurados,  atende chamadas telefônicas,  efetua controle da agenda de consultas, verificando os horários 
disponíveis e registrando as marcações realizadas, para mantê-las organizadas e atualizadas,   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. 
 
ENFERMEIRO  
Atividades na supervisão  e execução relativas à  observação, ao cuidado e a educação sanitária dos pacientes, bem como a aplicação 
de medicamentos e tratamentos prescritos, estando sob supervisão da área médica, 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 NUTRICIONISTA 
Elabora a prescrição dietética, com base nas diretrizes do diagnóstico nutricional, registra em prontuário do paciente, a prescrição 
dietética e a evolução nutricional, promove educação alimentar e nutricional para pacientes, estabelece receituário individualizado de 
prescrição dietética, 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. 
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16 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BELMIRA VARGAS 
RUA DA BATALHA, nº 0 - RONCADOR - Queimados/RJ 
Composto por, banheiros, cozinha, salas administrativas,  recepção, sala de Imunização, salas de atendimentos (consultórios), arquivo, 
almoxarifado,  alvenaria e concreto armado, ventilação natural e artificial,  destinado ao atendimento de saúde  ao público em geral. 
Risco: Biológico, Ergonômico. 
Local destinado ao atendimento ambulatorial,  analisa e propõe medidas necessárias à promoção da Saúde e bem estar da população, 
promove, junto à população campanhas preventivas e de educação sanitária, promove a vacinação da população de rotina,  em 
campanhas específicas ou em casos de surtos epidêmicos, observa-se que se faz necessário obras de reforma. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Aplica  os conhecimentos de medicina na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças do corpo humano,   efetuar exames 
médicos, diagnósticos, prescreve  e ministra  tratamentos para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano e 
aplicar os métodos da medicina preventiva,  aplica  as leis e  regulamentos  da saúde publica, para salvaguardar e promover a saúde 
da coletiva,   realiza autópsias, realiza  pesquisas sobre naturezas, causa e desenvolvimento de enfermidades,   realiza  outras formas 
de tratamento para diversos tipos de enfermidades,   examina  o paciente auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, 
para determinar diagnóstico e, se necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista,    analisa  e 
interpretar resultados de exames de raios X, bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar 
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. 
 
TÉCNICO DE  ENFERMAGEM 
Atividades  técnicas na área da enfermagem, sob supervisão, observando registrando sinais e sintomas apresentados pelo doente, 
fazendo curativos, ministrando medicamentos,  coleta material para exames laboratoriais, coopera com a equipe de saúde no 
desenvolvimento das tarefas assistenciais, de ensino, pesquisa e de educação sanitária, realiza  procedimentos referentes 
à  organização,  zelando pela sua conservação comunicando ao Enfermeiro eventuais problemas, colabora  no desenvolvimento de 
programas educativos, atuando  na educação  e promoção à saúde da comunidade. 
 
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  
Realiza exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento das afecções do aparelho 
reprodutor feminino e órgãos anexos, atende a mulher no ciclo gravídico-puerperal, prestando assistência médica específica, para a 
preservação da vida da mãe e do filho, exerce suas atribuições e outras compatíveis com sua especialização profissional nas unidades 
de saúde municipais e outras unidades que vierem a existir, 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 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. 
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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. 
 
CIRURGIÃO DENTISTA 
Diagnostica e trata afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e 
recuperar a saúde bucal e geral,    examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para verificar a 
presença de cáries e outras afecções,  identifica as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos especiais, 
exames laboratoriais e/ou radiológicos, para estabelecer o plano de tratamento,  aplica  anestesia troncular, gengival ou tópica, 
utilizando medicamentos anestésicos, para dar conforto ao cliente e facilitar o tratamento, extrair raízes e dentes, utilizando boticões, 
alavanca e outros instrumentos especiais, para prevenir infecções mais graves, restaurar cáries dentárias, empregando instrumentos, 
aparelhos e substâncias especiais, como amálgama, cimento, porcelana, ouro e outras, para evitar o agravamento do processo e 
restabelecer a forma e a função do doente, fazer limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro,  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 máximo. 
 
DENTISTA 
Atendimento  e orientações à  pacientes,   executa  procedimentos odontológicos, aplicando medidas de promoção e prevenção de 
saúde,  ações de saúde coletiva, estabelecendo diagnóstico e prognóstico, interage  com profissionais de outras áreas desenvolve  
pesquisas na área odontológica,   desenvolve  atividades profissionais junto as  crianças, adultos e idosos, com ou sem necessidades 
especiais, em diferentes níveis de complexidade,  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 máximo. 
 
MÉDICO CARDIOLOGISTA 
Atividades na realização do  atendimento na área de cardiologia,  desempenha funções da medicina preventiva e curativa, realiza  
atendimentos, exames,  diagnóstico e 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,    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 
Realiza atendimento clínico de pediatria em unidade básica de saúde, realiza o preenchimento de fichas de notificação compulsória,  
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; 
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Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realização suas atividades  diárias de limpeza, conservação   e higienização (faxina) nas instalações em geral , retiradas de lixo  e 
principalmente nos banheiros de uso coletivo com grande frequência de pessoas com diversos tipos de patologias, pode  incidir em 
contato com agentes de risco de origem biológica. 
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 o uso de 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 
 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
Auxilia o cirurgião-dentista nos procedimentos clínico,  executa  as etapas relativas à esterilização de instrumentais,  executa qualquer 
outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições inerentes ao cargo e à área, 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 máximo. 
 
ENFERMEIRO  
Atividades na supervisão  e execução relativas à  observação, ao cuidado e a educação sanitária dos pacientes, bem como a aplicação 
de medicamentos e tratamentos prescritos, estando sob supervisão da área médica, 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. 
 
17 – ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA  VILA AMERICANA 
AVENIDA ANTÔNIO LUZIARIO, nº 1689 - VILA AMERICANA – Queimados. 
Composto por, banheiros, cozinha, salas administrativas,  recepção, sala de Imunização, salas de atendimentos (consultórios), arquivo, 
almoxarifado,  alvenaria e concreto armado, ventilação natural e artificial,  destinado ao atendimento de saúde  ao público em geral. 
Risco: Biológico, Ergonômico . 
Local destinado ao atendimento ambulatorial,  analisa e propõe medidas necessárias à promoção da Saúde e bem estar da população, 
promove, junto à população campanhas preventivas e de educação sanitária, promove a vacinação da população de rotina,  em 
campanhas específicas ou em casos de surtos epidêmicos. 
 
ENFERMEIRO  
Atividades na supervisão  e execução relativas à  observação, ao cuidado e a educação sanitária dos pacientes, bem como a aplicação 
de medicamentos e tratamentos prescritos, estando sob supervisão da área médica, 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. 
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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. 
 
AGENTE COMUNITÁRIO 
As atividades do  Agente Comunitário de Saúde é de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas em 
saúde realizada em visitas em  domicílios ou junto às coletividades,  estende, também, o acesso da população às ações e serviços de 
informação, de saúde, promoção social e de proteção da cidadania  
 
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. 
 
TÉCNICO DE  ENFERMAGEM 
Atividades  técnicas na área da enfermagem, sob supervisão, observando registrando sinais e sintomas apresentados pelo doente, 
fazendo curativos, ministrando medicamentos,  coleta material para exames laboratoriais, coopera com a equipe de saúde no 
desenvolvimento das tarefas assistenciais, de ensino, pesquisa e de educação sanitária, realiza procedimentos referentes 
à  organização,  zelando pela sua conservação comunicando ao Enfermeiro eventuais problemas, colabora  no desenvolvimento de 
programas educativos, atuando  na educação  e promoção à saúde da comunidade. 
 
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 
Realiza atendimento clínico de pediatria em unidade básica de saúde, realiza o preenchimento de fichas de notificação compulsória,  
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. 
 
DENTISTA 
Atendimento  e orientações à  pacientes,   executa  procedimentos odontológicos, aplicando medidas de promoção e prevenção de 
saúde,  ações de saúde coletiva, estabelecendo diagnóstico e prognóstico, interage  com profissionais de outras áreas desenvolve  
pesquisas na área odontológica,   desenvolve  atividades profissionais junto as  crianças, adultos e idosos, com ou sem necessidades 
especiais, em diferentes níveis de complexidade,  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 máximo. 
 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
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Auxiliar o cirurgião-dentista nos procedimentos clínico,  executa  as etapas relativas à esterilização de instrumentais, executa qualquer 
outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições inerentes ao cargo e à área, 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 máximo. 
 
18 - CLÍNICA DA FAMÍLIA MIGUEL LUIZ DE CARVALHO – ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA  ELDORADO 
ESTRADA DAS PIABAS, nº 0 - ELDORADO – Queimados. 
Composto por, banheiros, cozinha, salas administrativas,  recepção, sala de Imunização, salas de atendimentos (consultórios), arquivo, 
almoxarifado,  alvenaria e concreto armado, ventilação natural e artificial,  destinado ao atendimento de saúde  ao público em geral. 
Risco: Biológico, Ergonômico . 
Local destinado ao atendimento ambulatorial,  analisa e propõe medidas necessárias à promoção da Saúde e bem estar da população, 
promove, junto à população campanhas preventivas e de educação sanitária, promove a vacinação da população de rotina,  em 
campanhas específicas ou em casos de surtos epidêmicos 
 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
Auxiliar o cirurgião-dentista nos procedimentos clínico,  executa  as etapas relativas à esterilização de instrumentais,  executa qualquer 
outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições inerentes ao cargo e à área, 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 máximo. 
 
DENTISTA 
Atendimento  e orientações à  pacientes, executa  procedimentos odontológicos, aplicando medidas de promoção e prevenção de 
saúde,  ações de saúde coletiva, estabelecendo diagnóstico e prognóstico, interage  com profissionais de outras áreas   desenvolve  
pesquisas na área odontológica,   desenvolve  atividades profissionais junto as  crianças, adultos e idosos, com ou sem necessidades 
especiais, em diferentes níveis de complexidade,  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 máximo. 
 
CIRURGIÃO DENTISTA 
Diagnostica e trata afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e 
recuperar a saúde bucal e geral,    examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para verificar a 
presença de cáries e outras afecções,  identifica as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos especiais, 
exames laboratoriais e/ou radiológicos, para estabelecer o plano de tratamento,  aplica  anestesia troncular, gengival ou tópica, 
utilizando medicamentos anestésicos, para dar conforto ao cliente e facilitar o tratamento, extrair raízes e dentes, utilizando boticões, 
alavanca e outros instrumentos especiais, para prevenir infecções mais graves, restaurar cáries dentárias, empregando instrumentos, 
aparelhos e substâncias especiais, como amálgama, cimento, porcelana, ouro e outras, para evitar o agravamento do processo e 
restabelecer a forma e a função do doente, fazer limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro,  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. 
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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 máximo. 
 
AGENTE COMUNITÁRIO 
As atividades do  Agente Comunitário de Saúde é de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas em 
saúde realizada em visitas em  domicílios ou junto às coletividades,  estende, também, o acesso da população às ações e serviços de 
informação, de saúde, promoção social e de proteção da cidadania  
 
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 
Realiza atendimento clínico de pediatria em unidade básica de saúde, realiza o preenchimento de fichas de notificação compulsória,  
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. 
 
ENFERMEIRO  
Atividades na supervisão  e execução relativas à  observação, ao cuidado e a educação sanitária dos pacientes, bem como a aplicação 
de medicamentos e tratamentos prescritos, estando sob supervisão da área médica, 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. 
 
TÉCNICO DE  ENFERMAGEM 
Atividades  técnicas na área da enfermagem, sob supervisão, observando registrando sinais e sintomas apresentados pelo doente, 
fazendo curativos, ministrando medicamentos,  coleta material para exames laboratoriais, coopera com a equipe de saúde no 
desenvolvimento das tarefas assistenciais, de ensino, pesquisa e de educação sanitária, realiza  procedimentos referentes 
à  organização,  zelando pela sua conservação comunicando ao Enfermeiro eventuais problemas, colabora  no desenvolvimento de 
programas educativos, atuando  na educação  e promoção à saúde da comunidade. 
 
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. 
 
19 – ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO EXPEDITO 
ESTRADA OLEGÁRIO DIAS, S/N - COQUEIROS - Queimados/RJ 
Composto por, banheiros, cozinha, salas administrativas,  recepção, sala de Imunização, salas de atendimentos (consultórios), arquivo, 
almoxarifado,  alvenaria e concreto armado, ventilação natural e artificial,  destinado ao atendimento de saúde  ao público em geral. 
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Risco: Biológico, Ergonômico . 
Local destinado ao atendimento ambulatorial,  analisa e propõe medidas necessárias à promoção da Saúde e bem estar da população, 
promove, junto à população campanhas preventivas e de educação sanitária, promove a vacinação da população de rotina,  em 
campanhas específicas ou em casos de surtos epidêmicos 
 
AGENTE COMUNITÁRIO 
As atividades do  Agente Comunitário de Saúde é de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas em 
saúde realizada em visitas em  domicílios ou junto às coletividades,  estende, também, o acesso da população às ações e serviços de 
informação, de saúde, promoção social e de proteção da cidadania  
 
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 
Realiza atendimento clínico de pediatria em unidade básica de saúde, realiza o preenchimento de fichas de notificação compulsória,  
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. 
 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO  
Coleta, recebe e distribui  material biológico de paciente, opera equipamentos analíticos e de suporte, executa, calibra e faz 
manutenção corretiva dos equipamentos,  administra e organizar o local de trabalho, § trabalha conforme normas e procedimentos 
técnicos de boas práticas COM qualidade e biossegurança, dialoga  com a equipe de trabalho e orientar os pacientes quanto à coleta 
do material biológico,   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. 
 
TÉCNICO DE  ENFERMAGEM 
Atividades técnicas na área da enfermagem, sob supervisão, observando registrando sinais e sintomas apresentados pelo doente, 
fazendo curativos, ministrando medicamentos,  coleta material para exames laboratoriais, coopera com a equipe de saúde no 
desenvolvimento das tarefas assistenciais, de ensino, pesquisa e de educação sanitária, realiza procedimentos referentes 
à  organização,  zelando pela sua conservação comunicando ao Enfermeiro eventuais problemas, colabora  no desenvolvimento de 
programas educativos, atuando  na educação  e promoção à saúde da comunidade. 
 
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. 
 
ENFERMEIRO  
Atividades na supervisão  e execução relativas à  observação, ao cuidado e a educação sanitária dos pacientes, bem como a aplicação 
de medicamentos e tratamentos prescritos, estando sob supervisão da área médica, 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. 
 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
Auxiliar o cirurgião-dentista nos procedimentos clínico,  executa  as etapas relativas à esterilização de instrumentais, executa qualquer 
outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições inerentes ao cargo e à área, 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 máximo. 
 
DENTISTA 
Atendimento  e orientações à  pacientes,   executa  procedimentos odontológicos, aplicando medidas de promoção e prevenção de 
saúde,  ações de saúde coletiva, estabelecendo diagnóstico e prognóstico, interage  com profissionais de outras áreas desenvolve  
pesquisas na área odontológica,   desenvolve  atividades profissionais junto as  crianças, adultos e idosos, com ou sem necessidades 
especiais, em diferentes níveis de complexidade,  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 máximo. 
 
CIRURGIÃO DENTISTA 
Diagnostica e trata afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e 
recuperar a saúde bucal e geral,    examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para verificar a 
presença de cáries e outras afecções,  identifica as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos especiais, 
exames laboratoriais e/ou radiológicos, para estabelecer o plano de tratamento,  aplica  anestesia troncular, gengival ou tópica, 
utilizando medicamentos anestésicos, para dar conforto ao cliente e facilitar o tratamento, extrair raízes e dentes, utilizando boticões, 
alavanca e outros instrumentos especiais, para prevenir infecções mais graves, restaurar cáries dentárias, empregando instrumentos, 
aparelhos e substâncias especiais, como amálgama, cimento, porcelana, ouro e outras, para evitar o agravamento do processo e 
restabelecer a forma e a função do doente, fazer limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro,  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 máximo. 
 
29 - CLÍNICA DA FAMÍLIA MARIA DE LOURDES CAMPELO – ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA SANTA ROSA 
ESTRADAS DAS PIABAS, nº 111 - SANTA ROSA – Queimados/RJ 
Composto por, banheiros, cozinha, salas administrativas,  recepção, sala de Imunização, salas de atendimentos (consultórios), arquivo, 
almoxarifado,  alvenaria e concreto armado, ventilação natural e artificial,  destinado ao atendimento de saúde  ao público em geral. 
Risco: Biológico, Ergonômico . 
Local destinado ao atendimento ambulatorial,  analisa e propõe medidas necessárias à promoção da Saúde e bem estar da população, 
promove, junto à população campanhas preventivas e de educação sanitária, promove a vacinação da população de rotina,  em 
campanhas específicas ou em casos de surtos epidêmicos 
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ENFERMEIRO  
Atividades na supervisão  e execução relativas à  observação, ao cuidado e a educação sanitária dos pacientes, bem como a aplicação 
de medicamentos e tratamentos prescritos, estando sob supervisão da área médica, 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. 
 
AGENTE COMUNITÁRIO 
As atividades do  Agente Comunitário de Saúde é de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas em 
saúde realizada em visitas em  domicílios ou junto às coletividades,  estende, também, o acesso da população às ações e serviços de 
informação, de saúde, promoção social e de proteção da cidadania  
 
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 
Realização suas atividades  diárias de limpeza, conservação   e higienização (faxina) nas instalações em geral , retiradas de lixo  e 
principalmente nos banheiros de uso coletivo com grande frequência de pessoas com diversos tipos de patologias, pode  incidir em 
contato com agentes de risco de origem biológica. 
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 o uso  de  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 
 
TÉCNICO DE  ENFERMAGEM 
Atividades  técnicas na área da enfermagem, sob supervisão, observando registrando sinais e sintomas apresentados pelo doente, 
fazendo curativos, ministrando medicamentos,  coleta material para exames laboratoriais, coopera com a equipe de saúde no 
desenvolvimento das tarefas assistenciais, de ensino, pesquisa e de educação sanitária, realiza  procedimentos referentes 
à  organização,  zelando pela sua conservação comunicando ao Enfermeiro eventuais problemas, colabora  no desenvolvimento de 
programas educativos, atuando  na educação  e promoção à saúde da comunidade. 
 
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. 
 
 

1 - AMBULATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL RUA SÃO SEBASTIÃO Nº 51–  CENTRO/QUEIMADOS 

Composto por 2 pavimentos, banheiros, recepção, salas de atendimentos (consultórios), arquivo, cozinha,  almoxarifado,  piso 
revestido em cerâmicas, alvenaria e concreto armado, ventilação natural e artificial,  destinado ao atendimento ao público em geral. 
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Risco: Biológico, Ergonômico e por deficiência de extintores de incêndio. 
Local destinado ao atendimento ambulatorial, analisa e propõe medidas necessárias à promoção da Saúde mental  e bem estar da 
população, promove, junto à população campanhas preventivas e de educação sanitária, física e mental, promove ação para lembretes  
vacinação da população de rotina,  em campanhas específicas ou em casos de surtos epidêmicos 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Presta serviços social à  indivíduos, famílias, grupos comunitários, na área da saúde  orienta  e  realiza ações adequadas à solução 
dos problemas e dificuldades surgidas em seu campo de atuação, analisa as causas e desajustamentos sociais, para estabelecer 
planos de ação capazes de restabelecer a normalidade de comportamento dos indivíduos em relação aos seus semelhantes ou ao 
meio social, estuda o comportamento e as características dos seres humanos individualmente ou em suas relações com o meio 
ambiente,  ajuda a resolver as dificuldades decorrentes de problemas psicossociais,   desenvolve programas de serviço social no 
atendimento  em domicílio , visando a remoção de dificuldades de ordem pessoal social ou  saúde, 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. 
 
PSICÓLOGO 
Atendimento ao paciente no estudo e  avaliação dos mecanismos do comportamento humano, elaborando e ampliando técnicas 
psicológicas como teste para determinação de características afetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras, e outros métodos de 
verificação, para possibilitar a orientação, seleção e treinamento no campo profissional, no diagnóstico e terapias clínicas, estudo dos 
processos de crescimentos, inteligência, aprendizagem, personalidade e outros aspectos do comportamento humano,  analisa a 
influência dos fatores hereditários, que atuam sobre o indivíduo, entrevistando o paciente,  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 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 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realização suas atividades diárias de limpeza, conservação e higienização (faxina) nas instalações em geral , retiradas de lixo  e 
principalmente nos banheiros de uso coletivo com grande frequência de pessoas com diversos tipos de patologias, pode  incidir em 
contato com agentes de risco de origem biológica. 
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 o uso de 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 
 
FONOAUDIÓLOGO 
Atende à pacientes e para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de 
fonoaudiologia,  trata de pacientes,   efetua  avaliação e diagnóstico fonoaudiológico,    orienta pacientes, familiares e cuidadores  
responsáveis,    desenvolve  programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida,    exerce  atividades administrativas, 
de ensino e pesquisa,   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. 
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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 máximo. 
 
MÉDICO NEUROLOGISTA 
Realiza atendimento na área de neurologia,    desempenha  funções da medicina preventiva e curativa,  realiza  atendimentos, exames, 
diagnóstico, terapêutica e 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, 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 PSIQUIATRA 
Realiza atendimento na área de psiquiatria,   desempenha  funções da medicina preventiva e curativa, exames, diagnóstico, 
terapêutica e 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, 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. 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Atividades técnicas na área da enfermagem, sob supervisão, observando registrando sinais e sintomas apresentados pelo doente, 
fazendo curativos, ministrando medicamentos,  coleta material para exames laboratoriais, coopera com a equipe de saúde no 
desenvolvimento das tarefas assistenciais, de ensino, pesquisa e de educação sanitária, realiza  procedimentos referentes 
à  organização,  zelando pela sua conservação comunicando ao Enfermeiro eventuais problemas, colabora  no desenvolvimento de 
programas educativos, atuando  na educação  e promoção à saúde da comunidade. 
 
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. 
 
 

2 -  DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL – CAPS TRAVESSA MARQUES, nº 195 - CENTRO - Queimados/RJ 

Composto por banheiros, recepção, cozinha, salas de atendimentos (consultórios), arquivo, almoxarifado, piso revestido em cerâmicas, 
alvenaria e concreto armado, ventilação natural e artificial,  destinado ao atendimento ao público em geral. 
Risco: Biológico, Ergonômico e por deficiência de extintores de incêndio. 
Local destinado ao atendimento ambulatorial, analisa e propõe medidas necessárias à promoção da Saúde mental  e bem estar da 
população, promove, junto à população campanhas preventivas e de educação sanitária, física e mental, promove ação para lembretes  
vacinação da população de rotina,  em campanhas específicas ou em casos de surtos epidêmicos 
 
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. 
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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. 
 
MÉDICO PSIQUIATRA 
Realiza atendimento na área de psiquiatria,   desempenha  funções da medicina preventiva e curativa, exames, diagnóstico, 
terapêutica e 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, 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. 
 
COZINHEIRO 
Cumpri determinações de nutricionista na elaboração de cardápio e preparação de alimentos em geral, prepara alimentos sob 
supervisão de nutricionista e/ou chefia imediata do local, 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 grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realização suas atividades diárias de limpeza, conservação  e higienização (faxina) nas instalações em geral, retiradas de lixo  e 
principalmente nos banheiros de uso coletivo com grande frequência de pessoas com diversos tipos de patologias, pode  incidir em 
contato com agentes de risco de origem biológica. 
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 o uso de 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 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Atividades no atendimento às necessidades de  portadores de doença  atuando sob supervisão do enfermeiro, para auxiliar no bom 
atendimento ao paciente,  controla  sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos, para prevenção de 
doenças,  colhe  sangue, auxilia na   higiene pessoal do enfermo, em sua movimentação e na alimentação, para proporcionar-lhes 
conforto e bem estar, atende chamados dos doentes que acionam campainhas ou sinais luminosos para verificar os pedidos e 
satisfazê-los, se possível, ou comunicar ao responsável,   acompanha ou transporta pacientes para raios X, laboratórios,  utilizando 
cadeira de rodas ou maca, para assegurar a realização do exame ou tratamento,   recolhe  urina e  fezes em recipientes adequados 
seguindo rotina estabelecida, para possibilitar a realização dos exames de laboratórios requisitados,  facilitar as tarefas dos demais 
membros da equipe de saúde,   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. 
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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. 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Avalia os procedimentos a serem seguidos nas disfunções físicas, seleciona  as atividades, acompanha  os programas  de tratamento 
e analisa os resultados,  determina  os procedimentos a serem adotados tanto em AVDs quanto em AVPs,  elabora  procedimentos a 
serem seguidos nas diferentes condições neuromúsculo esquelético,  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. 
 
PSICÓLOGO 
Atendimento ao paciente no estudo  e  avaliação dos mecanismos do comportamento humano, elaborando e ampliando técnicas 
psicológicas como teste para determinação de características afetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras, e outros métodos de 
verificação, para possibilitar a orientação, seleção e treinamento no campo profissional, no diagnóstico e terapias clínicas, estudo dos 
processos de crescimentos, inteligência, aprendizagem, personalidade e outros aspectos do comportamento humano, analisa a 
influência dos fatores hereditários, que atuam sobre o indivíduo, entrevistando o paciente,  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 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 
 
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. 
 
ENFERMEIRO  
Atividades na supervisão  e execução relativas à  observação, ao cuidado e a educação sanitária dos pacientes, bem como a aplicação 
de medicamentos e tratamentos prescritos, estando sob supervisão da área médica, 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 máximo. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Presta serviços social à  indivíduos, famílias, grupos comunitários, na área da saúde  orienta  e  realiza ações adequadas à solução 
dos problemas e dificuldades surgidas em seu campo de atuação, analisa as causas e desajustamentos sociais, para estabelecer 
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planos de ação capazes de restabelecer a normalidade de comportamento dos indivíduos em relação aos seus semelhantes ou ao 
meio social, estuda o comportamento e as características dos seres humanos individualmente ou em suas relações com o meio 
ambiente,  ajuda a resolver as dificuldades decorrentes de problemas psicossociais,   desenvolve programas de serviço social no 
atendimento  em domicílio , visando a remoção de dificuldades de ordem pessoal social ou  saúde, 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. 
 
PSICOPEDAGOGO 
Atendimento de pacientes, esclarece os obstáculos que interferem para haver uma boa aprendizagem, favorece o desenvolvimento de 
atitudes e processos de aprendizagem adequados realiza  o diagnóstico-psicopedagógico, com especial ênfase nas possibilidades e 
perturbações da aprendizagem,  elabora  orientação vocacional operativa em todos os níveis educativos, realiza  entrevistas operativas 
dedicadas a expressão e a progressiva resolução da problemática individual e/ou grupal,  identificar áreas de competência e limitações,  
e/ou distúrbio de aprendizagem apresentado, 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 as atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres em grau médio 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
Cumpri determinações de nutricionista e chefe de cozinha, quando for o caso, na elaboração de cardápio e preparação de alimentos 
em geral, efetuar a limpeza da cozinha, copa, refeitório, despensa e utensílios na preparação dos alimentos, mantém todos os 
utensílios e aparelhos eletrodomésticos da copa e cozinha em perfeitas condições de higiene, limpeza e uso, distribui  as refeições 
preparadas pela cozinheira, conforme rotina pré-determinada,  exerce outras atribuições correlatas. 
 
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  
 
 

3 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL - CAPSI RUA HELOÍSA, nº 824 - CENTRO - Queimados/RJ 

Composto por,  banheiros, recepção,  cozinha, salas de atendimentos (consultórios), arquivo, almoxarifado,  piso revestido em 
cerâmicas, alvenaria e concreto armado, ventilação natural e artificial,  destinado ao atendimento ao público em geral. 
Risco: Biológico, Ergonômico e por deficiência de extintores de incêndio. 
Local destinado ao atendimento ambulatorial, analisa e propõe medidas necessárias à promoção da Saúde mental  e bem estar da 
população, promove, junto à população campanhas preventivas e de educação sanitária, física e mental, promove ação para lembretes  
vacinação da população de rotina,  em campanhas específicas ou em casos de surtos epidêmicos 
 
MONITOR DE OFICINA 
Realiza oficinas de trabalhos, artesanais/manuais com pacientes da Residência Terapêutica e seus familiares, auxilia  nas atividades 
realizadas com as crianças /usuários na sala de permanência, acompanha os técnicos nos pontos de atendimento, nas visitas 
domiciliares, nos fóruns de saúde mental realizados pelo estado e outros, exerce outras atribuições correlatas 
 
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,  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; 
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Conclui-se que o ambiente e atividades  estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realização suas atividades  diárias de limpeza, conservação   e higienização (faxina) nas instalações em geral , retiradas de lixo  e 
principalmente nos banheiros de uso coletivo com grande frequência de pessoas com diversos tipos de patologias, pode  incidir em 
contato com agentes de risco de origem biológica. 
 
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 de  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 
 
PSICÓLOGO 
Atendimento ao paciente no estudo e avaliação dos mecanismos do comportamento humano, elaborando e ampliando técnicas 
psicológicas como teste para determinação de características afetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras, e outros métodos de 
verificação, para possibilitar a orientação, seleção e treinamento no campo profissional, no diagnóstico e terapias clínicas, estudo dos 
processos de crescimentos, inteligência, aprendizagem, personalidade e outros aspectos do comportamento humano, analisa a 
influência dos fatores hereditários,  que atuam sobre o indivíduo, entrevistando o paciente,  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 as atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres em grau médio 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Avalia os procedimentos a serem seguidos nas disfunções físicas,  seleciona  as atividades, acompanha  os programas  de tratamento 
e analisa os resultados,  determina  os procedimentos a serem adotados tanto em AVDs quanto em AVPs,  elabora  procedimentos a 
serem seguidos nas diferentes condições neuromusculoesquelético,  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. 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Atividades no atendimento às necessidades de  portadores de doença  atuando sob supervisão do enfermeiro, para auxiliar no bom 
atendimento ao paciente,  controla  sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos, para prevenção de 
doenças,  colhe  sangue, auxilia na   higiene pessoal do enfermo, em sua movimentação e na alimentação, para proporcionar-lhes 
conforto e bem estar, atende chamados dos doentes que acionam campainhas ou sinais luminosos  para verificar os pedidos e 
satisfazê-los, se possível, ou comunicar ao responsável,   acompanha ou transporta pacientes para raios X, laboratórios,  utilizando 
cadeira de rodas ou maca, para assegurar a realização do exame ou tratamento,  recolhe  urina e  fezes em recipientes adequados 
seguindo rotina estabelecida, para possibilitar a realização dos exames de laboratórios requisitados,  facilitar as tarefas dos demais 
membros da equipe de saúde,   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. 
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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. 
 
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. 
 
MÉDICO PEDIATRA 
Realiza atendimento clínico de pediatria em unidade básica de saúde, realiza o preenchimento de fichas de notificação compulsória,  
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. 
 
 

4 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL - RT CENTRO  RUA ALCINDO BULHÕES PAES, nº 485 - CENTRO - Queimados/RJ 

Composto por,  banheiros, recepção,  cozinha, salas de atendimentos (consultórios), arquivo, almoxarifado, piso revestido em 
cerâmicas, alvenaria e concreto armado, ventilação natural e artificial,  destinado ao atendimento ao público em geral. 
Risco: Biológico, Ergonômico e por deficiência de extintores de incêndio. 
Local destinado ao atendimento terapêutico,  analisa e propõe medidas necessárias à promoção da Saúde física e mental  e bem estar 
do paciente, promove campanhas preventivas e de educação sanitária, física e mental, promove ação para lembretes  vacinação da de 
rotina,  em campanhas específicas ou em casos de surtos epidêmicos. 
 
CUIDADOR DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 
Organiza o cotidiano da casa, bem como a higiene pessoal dos usuários, administra medicação, acompanhar as consultas médicas, as 
atividades de tratamento no CAPS e as atividades sociais,  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. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realização suas atividades diárias de limpeza, conservação  e higienização (faxina) nas instalações em geral , retiradas de lixo  e 
principalmente nos banheiros de uso coletivo com grande frequência de pessoas com diversos tipos de patologias, pode  incidir em 
contato com agentes de risco de origem biológica. 
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 o uso  de 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,  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 
 
MUSICOTERAPEUTA 
Utilizar da música e/ou seus elementos (som, ritmo, melodia e harmonia), como um processo para facilitar e promover a comunicação, 
relação, aprendizagem, mobilização, expressão, organização e outros objetivos terapêuticos relevantes, a fim de atender às 
necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas. Desenvolve  potenciais e restabelece  funções do indivíduo para que 
possa alcançar uma melhor integração  interpessoal e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida pela prevenção, reabilitação 
ou tratamento; 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 as atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres em grau médio. 
 
 

5 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL – RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA Rua Aída , 115 – Queimados  

Composto por,  banheiros, recepção,  cozinha, salas de atendimentos (consultórios), arquivo, almoxarifado,  piso revestido em 
cerâmicas, alvenaria e concreto armado, ventilação natural e artificial,  destinado ao atendimento ao público em geral. 
Risco: Biológico, Ergonômico e por deficiência de extintores de incêndio. 
Local destinado ao atendimento terapêutico,  analisa e propõe medidas necessárias à promoção da Saúde física e mental  e bem estar 
do paciente, promove campanhas preventivas e de educação sanitária, física e mental, promove ação para lembretes  vacinação da de 
rotina,  em campanhas específicas ou em casos de surtos epidêmicos. 
 
CUIDADOR DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 
Organiza o cotidiano da casa, bem como a higiene pessoal dos usuários, administra medicação, acompanhar as consultas médicas, as 
atividades de tratamento no CAPS e as atividades sociais, 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. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realização suas atividades  diárias de limpeza, conservação   e higienização (faxina) nas instalações em geral , retiradas de lixo  e 
principalmente nos banheiros de uso coletivo com grande frequência de pessoas com diversos tipos de patologias, pode  incidir em 
contato com agentes de risco de origem biológica. 
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 ao uso  de 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 
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6 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL – RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA Rua Urutu, 212 - Queimados 
 

Composto por,  banheiros, recepção,  cozinha, salas de atendimentos (consultórios), arquivo, almoxarifado,piso revestido em 
cerâmicas, alvenaria e concreto armado, ventilação natural e artificial,  destinado ao atendimento ao público em geral. 
Risco: Biológico, Ergonômico e por deficiência de extintores de incêndio. 
Local destinado ao atendimento terapêutico,  analisa e propõe medidas necessárias à promoção da Saúde física e mental  e bem estar 
do paciente, promove campanhas preventivas e de educação sanitária, física e mental, promove ação para lembretes  vacinação da de 
rotina,  em campanhas específicas ou em casos de surtos epidêmicos. 
 
CUIDADOR DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 
Organiza o cotidiano da casa, bem como a higiene pessoal dos usuários,   administra medicação, acompanhar as consultas médicas, 
as atividades de tratamento no CAPS e as atividades sociais, 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. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realização suas atividades  diárias de limpeza, conservação   e higienização (faxina) nas instalações em geral , retiradas de lixo  e 
principalmente nos banheiros de uso coletivo com grande frequência de pessoas com diversos tipos de patologias, pode  incidir em 
contato com agentes de risco de origem biológica. 
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 o uso de  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 
 
 

7 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL – RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA  Rua Tirolesa, 1084 - Queimados 

Composto por,  banheiros, recepção,  cozinha, salas de atendimentos (consultórios), arquivo, almoxarifado, piso revestido em 
cerâmicas, alvenaria e concreto armado, ventilação natural e artificial,  destinado ao atendimento ao público em geral. 
Risco: Biológico, Ergonômico e por deficiência de extintores de incêndio. 
Local destinado ao atendimento terapêutico,  analisa e propõe medidas necessárias à promoção da Saúde física e mental  e bem estar 
do paciente, promove campanhas preventivas e de educação sanitária, física e mental, promove ação para lembretes  vacinação da de 
rotina,  em campanhas específicas ou em casos de surtos epidêmicos. 
 
CUIDADOR DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 
Organiza o cotidiano da casa, bem como a higiene pessoal dos usuários,   administra medicação, acompanhar as consultas médicas, 
as atividades de tratamento no CAPS e as atividades sociais, 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. 
 
ENFERMEIRO  
Atividades na supervisão e execução relativas à  observação, ao cuidado e a educação sanitária dos pacientes, bem como a aplicação 
de medicamentos e tratamentos prescritos, estando sob supervisão da área médica, exerce  outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
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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 máximo. 
 
 
CETHID - CENTRO DE TRATAMENTO DE HIPERTENSÃO E DIABETES Endereço: Rua Onze, s/n° - Vila Pacaembú 

Hospital destinado ao atendimento ao público, contendo iluminação e ventilação naturais e artificiais, banheiros para funcionários e 
pacientes, recepção,  sala de Raio-X, Laboratórios, cozinhas, salas de atendimento especializados e salas administrativas, construído 
em alvenaria, piso em granilite e telhado, o local recebe  centenas de pacientes diariamente. O espaço é dividido entre diversos 
Programas, Coordenações e Departamentos, conforme sistema organizacional abaixo: 
 
 
DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  (CONTROLE DE FROTA) 
 
MOTORISTA 
Dirige veículo manipulando os comandos e conduzindo-o no trajeto indicado segundo as regras de trânsito, vistoria  o veículo, 
verificando o estado dos pneus, o nível de combustível,  executa as ordens de serviços de acordo com suas atribuições na SEMUS,  
verificando a localização de urgência e emergência de atendimento às chamadas da Central para atendimento ao doente, manipula  
seus comandos e observa o fluxo do trânsito, efetua reparos de emergência no veículo, 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 no Art. 3º  da 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 ENFERMAGEM 
Atividades no atendimento às necessidades de  portadores de doença,  atuando sob supervisão do enfermeiro, para auxiliar no bom 
atendimento ao paciente,  controla  sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos, para prevenção de 
doenças,  colhe  sangue, auxilia na   higiene pessoal do enfermo, em sua movimentação e deambulação e na alimentação, para 
proporcionar-lhes conforto e bem estar, atende chamados dos doentes que acionam campainhas ou sinais luminosos  para verificar os 
pedidos e satisfazê-los, se possível, ou comunicar ao responsável,   acompanha ou transporta pacientes para raios X, laboratórios,  
utilizando cadeira de rodas ou maca, para assegurar a realização do exame ou tratamento,   recolhe  urina e  fezes em recipientes 
adequados seguindo rotina estabelecida, para possibilitar a realização dos exames de laboratórios requisitados,  facilitar as tarefas dos 
demais membros da equipe de saúde,   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. 
 
PINTOR 
Executa serviços de pintura de portas, paredes, janelas das edificações, bem como recuperação de pintura de móveis. 
 
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. 
 
 
DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO 
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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. 
 
 
DEPARTAMENTO DE DIVISÃO FARMACÊUTICA  
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas ao 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, 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. 
 
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 
executa  tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados semelhantes, a 
análise de toxinas, de substâncias de origem animal e vegetal, de matérias-primas e de produtos acabados, valendo-se de técnicas e 
aparelhos especiais e baseando-se em fórmulas estabelecidas, para atender a receitas médicas, odontológicas e veterinárias, a 
dispositivos legais, a finalidades industriais e a outros propósitos, 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 as atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres em grau médio. 
 
AUXILIAR DE FARMÁCIA 
Realiza tarefas em auxílio da  farmacêutica,  atende ao público,  coloca  etiquetas nos remédios, produtos químicos  farmacêuticos, 
pregando-as com cola ou fita adesiva, para possibilitar a melhor identificação,  armazena  os produtos, desempacotando-os e 
dispondo-os ordenadamente, para facilitar o controle dos mesmos,  abastece as prateleiras com os produtos, repondo o estoque 
quando necessário, para permitir o rápido e permanente atendimento ao público,   zela pela limpeza das prateleiras, balcões e outras 
áreas de trabalho, tirando o pó, varrendo-as e conservando-as, para mantê-las em boas condições de uso, verifica receitas, exerce 
outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
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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. 
 
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 
Executa, sob supervisão imediata, as rotinas de almoxarifado, recebendo, conferindo e controlando os remédios  adquiridos pela 
farmácia,  seguindo  rotinas administrativas relacionadas com assuntos específicos da repartição (manuseamento de remédios), 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 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. 
 
 
DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 
 
FISIOTERAPEUTA 
Aplica  técnicas fisioterapêuticas para prevenção, readaptação e recuperação de pacientes,   atende  e avalia  as condições funcionais 
de pacientes e clientes utilizando protocolos e procedimentos específicos da fisioterapia e suas especialidades, atua na área de 
educação em saúde através de palestras, distribuição de materiais educativos e orientações para melhor qualidade de vida,  
desenvolve  e implementa  programas de prevenção em saúde geral e do trabalho,   gerencia  serviços de saúde orientando e 
supervisionando recursos humanos,    exerce  atividades técnico-científicas através da realização de pesquisas,  trabalhos específicos, 
organização e participação em eventos científicos,    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. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realização suas atividades  diárias de limpeza, conservação e higienização (faxina) nas instalações em geral , retiradas de lixo  e 
principalmente nos banheiros de uso coletivo com grande frequência de pessoas com diversos tipos de patologias, pode  incidir em 
contato com agentes de risco de origem biológica. 
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 o uso de 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. 
 
DEPARTAMENTO  DE EPIDEMIOLOGIA, INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES  DE SAÚDE - PROGRAMA DE 
TUBERCULOSE 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Presta serviços social à  indivíduos, famílias, grupos comunitários, na área da saúde  orienta  e  realiza ações adequadas à solução 
dos problemas e dificuldades surgidas em seu campo de atuação, analisa as causas e desajustamentos sociais, para estabelecer 



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. 685 – Quarta - feira, 30 de Outubro de 2019 - Ano 03 - Página 71 

  
  
 
 
   

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planos de ação capazes de restabelecer a normalidade de comportamento dos indivíduos em relação aos seus semelhantes ou ao 
meio social,  estuda o comportamento e as características dos seres humanos individualmente ou em suas relações com o meio 
ambiente,  ajuda a resolver as dificuldades decorrentes de problemas psicossociais,   desenvolve programas de serviço social no 
atendimento  em domicílio , visando a remoção de dificuldades de ordem pessoal social ou  saúde, contato verbal com pacientes 
tuberculosos, 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 máximo. 
 
TISIOLOGISTA 
Atendimento na assistência médica integral especializada a pacientes portadores de moléstias pulmonares, nas fases de atendimento 
ambulatorial e de internação, colaborar no aperfeiçoamento técnico-científico dos profissionais da área de pneumotisiologia e no 
processo de educação continuada, orienta  as atividades de enfermaria e ambulatório, no tocante à pneumotisiologia, 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 máximo. 
 
ENFERMEIRO  
Atividades na supervisão e execução relativas à observação, ao cuidado e a educação sanitária dos pacientes, bem como a aplicação 
de medicamentos e tratamentos prescritos, estando sob supervisão da área médica, 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 máximo. 
 
MÉDICO PEDIATRA 
Realiza atendimento clínico de pediatria em unidade  de saúde de controle da tuberculose, realiza o preenchimento de fichas de 
notificação compulsória,  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 máximo. 
 
 
DEPARTAMENTO  DE EPIDEMIOLOGIA, INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES  DE SAÚDE – PROGRAMA DE  
HANSENÍASE 
 
MÉDICO DERMATOLOGISTA SANITARISTA 
Realiza  consultas médicas,  emitir diagnósticos, prescrever tratamentos,  aplica  seus conhecimentos utilizando recursos da medicina 
preventiva e terapêutica, para promover, proteger e recuperar a saúde dos pacientes  e da  comunidade,  realiza exames clínicos, 
diagnósticos e tratamento médico, bem como  intervenções de pequenas cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou 
curativa,  desenvolve  atividade de educação em saúde pública,  participar das ações de vigilância epidemiológica no Programa de 
Hanseníase, 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 máximo. 
 
MÉDICO DERMATOLOGISTA 
Executa  atividades de estudo, avaliação e tratamento da pele e seus anexos (unhas, cabelo, glândulas sebáceas e sudoríparas), 
abrangendo a clínica, a cirurgia dermatológica, a cosmiatria, a micologia e a patologia, atendo-se, além da prevenção e tratamento de 
doenças da pele, com a estética e conservação da integridade desse órgão, 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 máximo. 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Atividades no atendimento às necessidades de  portadores de doença,  atuando sob supervisão do enfermeiro, para auxiliar no bom 
atendimento ao paciente,  controla  sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos, para prevenção de 
doenças,  colhe  sangue, auxilia na   higiene pessoal do enfermo, em sua movimentação e deambulação e na alimentação, para 
proporcionar-lhes conforto e bem estar, atende chamados dos doentes que acionam campainhas ou sinais luminosos  para verificar os 
pedidos e satisfazê-los, se possível, ou comunicar ao responsável,   acompanha ou transporta pacientes para raios X, laboratórios,  
utilizando cadeira de rodas ou maca, para assegurar a realização do exame ou tratamento,   recolhe  urina e  fezes em recipientes 
adequados seguindo rotina estabelecida, para possibilitar a realização dos exames de laboratórios requisitados,  facilitar as tarefas dos 
demais membros da equipe de saúde,   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 máximo. 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Avalia os procedimentos a serem seguidos nas disfunções físicas, seleciona  as atividades, acompanha  os programas  de tratamento 
e analisa os resultados,  determina  os procedimentos a serem adotados tanto em AVDs quanto em AVPs,  elabora  procedimentos a 
serem seguidos nas diferentes condições neuromusculoesquelético,  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 máximo. 
 
 
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA, INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES  DE SAÚDE -  PROGRAMA TABAGISMO 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Atividades no atendimento às necessidades de  portadores de doença,  atuando sob supervisão do enfermeiro, para auxiliar no bom 
atendimento ao paciente,  controla  sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos, para prevenção de 
doenças,  colhe  sangue, auxilia na   higiene pessoal do enfermo, em sua movimentação e deambulação e na alimentação, para 
proporcionar-lhes conforto e bem estar, atende chamados dos doentes que acionam campainhas ou sinais luminosos  para verificar os 
pedidos e satisfazê-los, se possível, ou comunicar ao responsável,   acompanha ou transporta pacientes para raios X, laboratórios,  
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utilizando cadeira de rodas ou maca, para assegurar a realização do exame ou tratamento,   recolhe  urina e  fezes em recipientes 
adequados seguindo rotina estabelecida, para possibilitar a realização dos exames de laboratórios requisitados,  facilitar as tarefas dos 
demais membros da equipe de saúde,   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. 
 
 
DEPARTAMENTO  DE EPIDEMIOLOGIA, INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES  DE SAÚDE – PROGRAMA DST 
 
MÉDICO INFECTOLOGISTA 
Realiza verificações voltadas tanto para a área de saúde preventiva quanto para a área hospitalar, devendo atua na prevenção, 
controle e acompanhamento clínico nas doenças infecciosas em geral,  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 as atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres em grau máximo. 
 
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 
Executa  tarefas ,   relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados semelhantes, a análise de 
toxinas, de substâncias de origem animal e vegetal, de matérias-primas e de produtos acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos 
especiais e baseando-se em fórmulas estabelecidas, para atender a receitas médicas, odontológicas e veterinárias, a dispositivos 
legais, a finalidades industriais e a outros propósitos, 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 as atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres em grau médio. 
 
PSICÓLOGO 
Atividades no  estudo e  avaliação dos mecanismos do comportamento humano, elaborando e ampliando técnicas psicológicas como 
teste para determinação de características afetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras, e outros métodos de verificação, para 
possibilitar a orientação, seleção e treinamento no campo profissional, no diagnóstico e terapias clínicas, observando a realidade, para 
obter elementos relevantes ao estudo dos processos de crescimentos, inteligência, aprendizagem, personalidade e outros aspectos do 
comportamento humano,   analisa  a influência dos fatores hereditários, ambientais e de outra espécie que atuam sobre o indivíduo, 
entrevistando o paciente entre outros métodos de verificação, para orientá-lo no diagnóstico e tratamento psicológico de certos 
distúrbios comportamentais e de personalidade,  promove  a correção de distúrbios psíquicos, estudando características individuais e 
aplicando técnicas adequadas, para restabelecer os padrões normais de comportamento e relacionamento humano, 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 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.  
 
ENFERMEIRO  
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Atividades na supervisão  e execução relativas à  observação, ao cuidado e a educação sanitária dos pacientes, bem como a aplicação 
de medicamentos e tratamentos prescritos, estando sob supervisão da área médica, 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 máximo. 
 
 
DEPARTAMENTO DE IMUNIZAÇÃO  
  
TÉCNICO DE  ENFERMAGEM 
Atividades técnicas na área da enfermagem, sob supervisão, observando registrando sinais e sintomas apresentados pelo doente, 
fazendo curativos, ministrando medicamentos, coleta material para exames laboratoriais, coopera com a equipe de saúde no 
desenvolvimento das tarefas assistenciais, de ensino, pesquisa e de educação sanitária, realiza procedimentos referentes à 
organização, zelando pela sua conservação comunicando ao Enfermeiro eventuais problemas, colabora  no desenvolvimento de 
programas educativos, atuando  na educação  e promoção à saúde da comunidade. 
 
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 ENFERMAGEM 
Atividades no atendimento às necessidades de  portadores de doença,  atuando sob supervisão do enfermeiro, para auxiliar no bom 
atendimento ao paciente,  controla  sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos, para prevenção de 
doenças,  colhe  sangue, auxilia na   higiene pessoal do enfermo, em sua movimentação e deambulação e na alimentação, para 
proporcionar-lhes conforto e bem estar, atende chamados dos doentes que acionam campainhas ou sinais luminosos  para verificar os 
pedidos e satisfazê-los, se possível, ou comunicar ao responsável,   acompanha ou transporta pacientes para raios X, laboratórios,  
utilizando cadeira de rodas ou maca, para assegurar a realização do exame ou tratamento,  recolhe  urina e  fezes em recipientes 
adequados seguindo rotina estabelecida, para possibilitar a realização dos exames de laboratórios requisitados,  facilitar as tarefas dos 
demais membros da equipe de saúde,   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. 
 
ENFERMEIRO  
Atividades na supervisão  e execução relativas à  observação, ao cuidado e a educação sanitária dos pacientes, bem como a aplicação 
de medicamentos e tratamentos prescritos, estando sob supervisão da área médica, 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. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
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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. 
 
 
NÚCLEO DE ATENÇÃO AO ESTUDANTE – NAE 
 
FONOAUDIÓLOGO 
Atende à  pacientes e para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de 
fonoaudiologia,   trata  de pacientes,   efetua  avaliação e diagnóstico fonoaudiológico,    orienta pacientes, familiares e cuidadores  
responsáveis,    desenvolve  programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida,    exerce  atividades administrativas, 
de ensino e pesquisa,   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. 
 
PSICÓLOGO 
Atendimento ao paciente no estudo  e  avaliação dos mecanismos do comportamento humano, elaborando e ampliando técnicas 
psicológicas como teste para determinação de características afetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras, e outros métodos de 
verificação, para possibilitar a orientação, seleção e treinamento no campo profissional, no diagnóstico e terapias clínicas, estudo dos 
processos de crescimentos, inteligência, aprendizagem, personalidade e outros aspectos do comportamento humano, analisa a 
influência dos fatores hereditários, que atuam sobre o indivíduo, entrevistando o paciente,  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 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. 
 
CASA DO IDOSO 
Atendimento na Promoção à saúde física e mental do idoso, realização campanhas públicas educativas que objetivem  e 
esclarecimentos acerca dos  do atendimento ao idoso,   
 
MÉDICO PEDIATRA 
Realiza atendimento clínico de pediatria em unidade básica de saúde, realiza o preenchimento de fichas de notificação compulsória, 
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 GERIATRA 
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Executa trabalhos no âmbito da medicina com compreensão das doenças prevalecentes no envelhecimento e seu tratamento, gerencia  
a assistência ao idoso no âmbito domiciliar, ambulatorial e hospitalar, 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. 
 
TÉCNICO DE  ENFERMAGEM 
Atividades  técnicas na área da enfermagem, sob supervisão, observando registrando sinais e sintomas apresentados pelo doente, 
fazendo curativos, ministrando medicamentos,  coleta material para exames laboratoriais, coopera com a equipe de saúde no 
desenvolvimento das tarefas assistenciais, de ensino, pesquisa e de educação sanitária, realiza  procedimentos referentes à  
organização,  zelando pela sua conservação comunicando ao Enfermeiro eventuais problemas, colabora  no desenvolvimento de 
programas educativos, atuando  na educação  e promoção à saúde da comunidade. 
 
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 médico. 
 
TÉCNICO EM ENCEFALOGRAMA 
Prepara os pacientes para a obtenção dos exames,  marca  e prepara  apropriadamente  os locais onde serão colocados os eletrodos, 
coloca os eletrodos,  presta  assistência imediata aos pacientes, durante e após o exame em contato direto (inclusive aos pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas,   mantém a ordem no ambiente de trabalho,  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. 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Atividades no atendimento às necessidades de  portadores de doença  atuando sob supervisão do enfermeiro, para auxiliar no bom 
atendimento ao paciente,  controla  sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos, para prevenção de 
doenças,  colhe  sangue, auxilia na   higiene pessoal do enfermo, em sua movimentação e na alimentação, para proporcionar-lhes 
conforto e bem estar, atende chamados dos doentes que acionam campainhas ou sinais luminosos  para verificar os pedidos e 
satisfazê-los, se possível, ou comunicar ao responsável,   acompanha ou transporta pacientes para raios X, laboratórios,  utilizando 
cadeira de rodas ou maca, para assegurar a realização do exame ou tratamento,   recolhe  urina e  fezes em recipientes adequados 
seguindo rotina estabelecida, para possibilitar a realização dos exames de laboratórios requisitados,  facilitar as tarefas dos demais 
membros da equipe de saúde,   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 NUTRICIONISTA 
Elabora a prescrição dietética, com base nas diretrizes do diagnóstico nutricional, registra em prontuário do paciente, a prescrição 
dietética e a evolução nutricional, promove educação alimentar e nutricional para pacientes, estabelece receituário individualizado de 
prescrição dietética, 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. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realização suas atividades diárias de limpeza, conservação   e higienização (faxina) nas instalações em geral , retiradas de lixo  e 
principalmente nos banheiros de uso coletivo com grande frequência de pessoas com diversos tipos de patologias, pode  incidir em 
contato com agentes de risco de origem biológica. 
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 o uso  de 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. 
 
MÉDICO CARDIOLOGISTA 
Atividades na realização do atendimento na área de cardiologia,  desempenha funções da medicina preventiva e curativa,    realiza  
atendimentos, exames,  diagnóstico e 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,    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. 
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. 
 
MÉDICO CLÍNICA MÉDICA 
Atendimento às consultas médicas em ambulatórios, estudo caracterológico de pacientes, evidencia suas predisposições  
constitucionais e encaminhá-los a tratamento médico especializado, quando for o caso, diagnósticos e prescrição de medicações, 
prescrever regimes dietéticos, solicita exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários, aplicar métodos de medicina 
preventiva, como medida de precaução contra enfermidades, participa de juntas médicas, participa de programas voltados para a 
saúde pública,  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. 
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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. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Presta serviços social à  indivíduos, famílias, grupos comunitários, na área da saúde  orienta  e  realiza ações adequadas à solução 
dos problemas e dificuldades surgidas em seu campo de atuação, analisa as causas e desajustamentos sociais, para estabelecer 
planos de ação capazes de restabelecer a normalidade de comportamento dos indivíduos em relação aos seus semelhantes ou ao 
meio social, estuda o comportamento e as características dos seres humanos individualmente ou em suas relações com o meio 
ambiente, ajuda a resolver as dificuldades decorrentes de problemas psicossociais, desenvolve programas de serviço social, visando a 
remoção de dificuldades de ordem pessoal social ou  saúde, 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 NEUROLOGISTA 
Realiza atendimento na área de neurologia, desempenha funções da medicina preventiva e curativa, realiza atendimentos, exames, 
diagnóstico, terapêutica e 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, 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 ENDOCRINOLOGISTA 
Executa atividades no tratamento de diabetes, obesidade, alterações hormonais como desordens da glândula tireoide, alterações do 
ciclo menstrual e outras doenças relacionadas à falta ou ao excesso de hormônios, 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. 
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DECRETO Nº 2.431/19, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019. 
 

“Abre crédito adicional suplementar ao orçamento vigente 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 aberto um crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, no valor de R$ 3.954.900,00 (três milhões, novecentos e 
cinquenta e quatro mil e novecentos reais), para atender insuficiência de dotação orçamentária do Fundo Municipal de Saúde / 
Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no art. 41, I da Lei nº 4.320/64. 

 
Art. 2º - A abertura do presente crédito adicional suplementar por este decreto está autorizada no art. 42 da Lei nº 4.320/64, nos artigos 
09 e 13 da Lei nº 1.481/18 e processo administrativo nº 22439.2019.32. 

 
Art. 3º - O presente crédito adicional suplementar será aberto com fulcro no artigo 43, § 1º, III da Lei nº 4.320/64, conforme o programa 
constante do anexo deste decreto. 

 
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 

CONTA PROGRAMA DE TRABALHO NATUREZA DA DESPESA FONTE ANULA  SUPLEMENTA  

1426 13.02.10.302.026.2.341 3350.39 212  R$ 3.954.900,00    

1432 13.02.10.302.026.2.341 3390.36 212 
 

R$    200.000,00 

1433 13.02.10.302.026.2.341 3390.39 212   R$ 3.754.900,00 

TOTAL  R$ 3.954.900,00  R$ 3.954.900,00 

Fonte de Recurso: 212 – FNS Bloco Custeio 
  
 
 
 
 
 
DECRETO Nº 2.432/19, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019. 

  
“Abre crédito adicional suplementar ao orçamento vigente 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 aberto um crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, no valor de R$ 1.650.000,00 (um milhão, seiscentos e 
cinquenta mil reais), para atender insuficiência de dotação orçamentária do Fundo Municipal de Saúde / Secretaria Municipal de 
Saúde, com fulcro no art. 41, I da Lei nº 4.320/64. 

 
Art. 2º - A abertura do presente crédito adicional suplementar por este decreto está autorizada no art. 42 da Lei nº 4.320/64, nos artigos 
09 e 13 da Lei nº 1.481/18 e processo administrativo nº 4586.2019.02. 

 
Art. 3º - O presente crédito adicional suplementar será aberto com fulcro no artigo 43, § 1º, III da Lei nº 4.320/64, conforme o programa 
constante do anexo deste decreto. 

 
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 

CONTA PROGRAMA DE TRABALHO NATUREZA DA DESPESA FONTE ANULA  SUPLEMENTA  

1426 13.02.10.302.026.2.341 3350.39 212  R$ 1.650.000,00    

1433 13.02.10.302.026.2.341 3390.39 212   R$ 1.650.000,00 

TOTAL  R$ 1.650.000,00  R$ 1.650.000,00 

Fonte de Recurso: 212 – FNS Bloco Custeio 
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DECRETO Nº 2.433/19, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019. 
  

“Abre crédito adicional suplementar ao orçamento vigente 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 aberto um crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 
reais), para atender insuficiência de dotação orçamentária do Fundo Municipal de Saúde / Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro 
no art. 41, I da Lei nº 4.320/64. 

 
Art. 2º - A abertura do presente crédito adicional suplementar por este decreto está autorizada no art. 42 da Lei nº 4.320/64, nos artigos 
09 e 13 da Lei nº 1.481/18 e processo administrativo nº 22415.2019.32. 

 
Art. 3º - O presente crédito adicional suplementar será aberto com fulcro no artigo 43, § 1º, III da Lei nº 4.320/64, conforme o programa 
constante do anexo deste decreto. 

 
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 

CONTA PROGRAMA DE TRABALHO NATUREZA DA DESPESA FONTE ANULA  SUPLEMENTA  

1426 13.02.10.302.026.2.341 3350.39 212 R$ 250.000,00   

1432 13.02.10.302.026.2.341 3390.36 212 
 

R$ 250.000,00 

TOTAL R$ 250.000,00 R$ 250.000,00 

Fonte de Recurso: 212 – FNS Bloco Custeio 
 
 

O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais,                                                                                                                                                                             
RESOLVE: 

PORTARIA Nº 962/19. Suspender por necessidade de serviço o período concessivo de gozo das férias compreendidas entre os dias 
01/11/2019 a 30/11/2019 da servidora JUSIENY HEITZ DOS SANTOS, Assessor Técnico de Infraestrutura, matrícula nº 12776/02, da 
SEMOB, tornada pública através do Ato 148/SEMAD/19 publicada no DOQ nº 682/19 do dia 24/10/2019, fixando o próximo período 
para 02/03/2020 a 31/03/2020. 

 

PORTARIA Nº 963/19. EXONERAR FERNANDA PORTES DE BRITTO, do cargo em comissão de Coordenador de Assuntos para a 
Juventude, Símbolo CC3, do Gabinete do Prefeito – GAP, a contar de 30/10/2019. 

 

PORTARIA Nº 964/19. EXONERAR EMERSON OLIVEIRA FERREIRA, do cargo em comissão de Coordenador de Centro de Saúde, 
Símbolo CC4, da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, a contar de 30/10/2019. 

 

PORTARIA Nº 965/19. NOMEAR EMERSON OLIVEIRA FERREIRA, no cargo em comissão de Coordenador de Assuntos para a 
Juventude, Símbolo CC3, no Gabinete do Prefeito – GAP, a contar de 30/10/2019. 

 
CARLOS DE FRANÇA VILELA 

Prefeito 
 

Atos do Secretário Municipal de Administração 
 
O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 
Insalubridade/Periculosidade 
O Secretário Municipal de Administração, no gozo de suas atribuições legais, com base na Lei 593/02 em seu Art. 5º Inciso I, no 
Parecer do Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho e na conclusão do Relatório Individual sobre 
Insalubridade/Periculosidade, enquanto permanecer no local de exercício. 
 
PORTARIA Nº 1032/SEMAD/2019. Defiro o pedido de Concessão do adicional de Insalubridade 10% (dez por cento) à partir da data 
de publicação. Processo:  3978/2019/16. 
 
PORTARIA Nº 1033/SEMAD/2019. Defiro o pedido de Concessão do adicional de Insalubridade 10% (dez por cento) à partir da data 
de publicação. Processo:  3979/2019/16. 
 
PORTARIA Nº 1034/SEMAD/2019. Defiro o pedido de Concessão do adicional de Insalubridade 10% (dez por cento) à partir da data 
de publicação. Processo:  3980/2019/16. 

ANDRÉ PEREIRA BAHIA 
Secretário Municipal de Administração 
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                  Atos do Secretário Municipal de Educação 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE: 

Ato nº 034/2019 – Tornar público o Regimento Interno do  CEADQ - Centro de Educação a Distância de Queimados da Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED. 

* Publicado no DOQ 683 de 25/10/2019 e republicado por erro material. 

 
LENINE RODRIGUES LEMOS 

Secretário Municipal de Educação 
 
 

REGIMENTO INTERNO 
 
Estabelece as normas de funcionamento e regras gerais do CEADQ-Centro de Educação a Distância de Queimados da 
SEMED-Secretaria Municipal de Educação de Queimados 
 
Ano 2019 
Prefeito - Carlos de França Vilela 
Secretário de Educação - Lenine Rodrigues Lemos 
Subsecretária de Assuntos Pedagógicos - Dilcelina Souza da Silva Vasconcelos 
Diretora do Departamento de Educação - Rosângela da Silva Loredo e Silva 
 
Coordenadores Pedagógicos: 
Ana Paula Costa Pereira 
Cláudia Sampaio Mendes Ventura 
Letícia Fajardo 
Marlene de Souza Oliveira 
Mônica de Souza Silva 
Rosângela Barbosa de Souza Silva 
 
Objetivo Geral 
Estabelecer normas de funcionamento do CEADQ-Centro de Integração Pedagógica de Queimados, cuja modalidade de ensino e a 
semipresencial, visando atender  alunos  a partir dos 18 anos que perderam o tempo escolar seja por falta de oportunidade, problemas 
sociais, incompatibilidade com o horário de trabalho ou quaisquer outro motivo que os impossibilite de frequentar a escola no período 
presencial. 
 
Comissão Organizadora 
• Dilcelina Souza da Silva Vasconcelos 
• Giancarlo Faria da Silva 
• Mônica de Souza Silva 
• Mytse Andréa Sales de Melo Andrade 
• Rosângela da Silva Loredo e Silva 
 
Capitulo I-Da Caracterização  

 
Artigo 1º.  
O CEADQ-Centro de Educação a Distancia de Queimados  e unidade própria de ensino, criado exclusivamente para ofertar a 
modalidade de ensino semipresencial. Como alternativa de ampliação no atendimento e desenvolvimento pleno dos estudantes. 
 
Artigo 2º. 
O CEADQ ira atender aos munícipes em suas especificidades, para conclusão do 6º ao 9º ano de escolaridade do Ensino 
Fundamental. 
 
Artigo 3º.   
Seu funcionamento será em sede própria ou, em polo(s) de atendimento em qualquer Escola Municipal estabelecida pela Secretaria 
Municipal de Educação. 
O 1º Polo de funcionamento do CEADQ será na Escola Municipal Oscar Weinschenck, situada a Rua Heloísa s/nº Vila do Tinguá - 
Queimados/RJ 
 
Artigo 4º. 
O horário de funcionamento do Pólo será de 17 às 21 horas mas, em casos omissos, poderá acontecer atendimento em horários 
diferenciados para atender especificidades de  Alunos,  Tutores e/ou Coordenação do Polo. 
 
Capitulo II- Finalidade 
 
Artigo 5º. 
O CEADQ-Centro de Educação a Distância de Queimados tem como finalidade oferecer um processo de aprendizagem acessível, com 
recursos tecnológicos e integração virtual e/ou presencial entre  aluno e  tutor. 
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Ela buscará auxiliar na administração do tempo pessoal e autônomo de estudos, bem como atender de forma semipresencial o corpo 
discente em momentos de avaliação, estudos e/ou  participação em atividades complementares. 
 
Capitulo III- Da Composição 
 
Artigo 6º. 
O CEADQ-Centro de Educação a Distância de Queimados será composto por: 
_Coordenação (Implementador indicado pela SEMED - Secretaria Municipal de Educação) 
_Equipe Técnico Pedagógica 
_Suporte em Tecnologia da Informação 
_Equipe Auxiliar Administrativa 
_Equipe de Professores (Tutores) 
_ Corpo Discente 
 
 
Capitulo IV- Das  Atribuições 

Coordenação Equipe Técnico 
pedagógica  

Suporte em 
Tecnologia da 
Informação 

Equipe Auxiliar 
Administrativa 

Equipe de Professores 
(Tutores) 

Corpo Discente 

- Implementar ações 
determinadas pelo 
Departamento 
Pedagógico da 
SEMED 
 
- Coordenar todas as 
atividades realizadas 
no CEADQ 
 
-Estimular o 
desenvolvimento de 
estratégias didáticas 
para EJA 
Semipresencial 
 
- Fomentar e apoiar a 
formação continuada 
dos Tutores , Equipe 
Técnica e de Apoio do 
CEADQ 
 
- Apoiar ações que 
promovam 
permanência e 
conclusão dos estudos 
dos alunos nessa 
modalidade de ensino 
 
- Colaborar com a 
adequação da infra 
estrutura do(s)  pólo(s) 
 
- Solicitar 
periodicamente revisão 
e, sempre que 
necessário adequação 
do material didático 
produzido  
 
- Encaminhar relatórios 
periódicos ao 
Departamento 
Pedagógico da 
SEMED sobre as 
ações realizadas no 
polo CEADQ 
 
- Realizar reuniões 
periódicas no(s) polo(s) 
com equipe CEADQ 
 
- Favorecer a 
implementação do 
ambiente virtual(AVA) 
para uso de alunos, 
tutores e Equipe 

- Assessorar todas 
as ações 
realizadas pelos 
Tutores  
 
- Promover 
formação em 
serviço para o 
Corpo Docente de 
Tutoria 
 
- Revisar 
periodicamente 
material didático 
utilizado a fim e 
promover sua 
manutenção e 
ajustes 
 
- Elaborar junto a 
Coordenação e 
Tutores a Proposta 
Pedagógica do 
CEADQ e demais 
instrumentos de 
registro 
 
- Suporte e 
atendimentos em 
geral aos alunos 

- Elabora e monitorar 
o CEADQ na 
Plataforma MOODLE 
 
- Oferecer formação 
em serviço formação o 
para tutores e Equipe 
CEADQ 
 
- Manutenção da 
Plataforma MOODLE 

- Atendimento diário na 
secretaria do CEADQ 
 
- Emitir documentos 
afins para alunos, 
tutores e comunidade 
em geral 
 
- Manter os arquivos 
educacionais 
atualizados 
- Elaborar Relatório 
Anual, Portfólios e 
Instrumentos de 
Registro/Memoria/Históri
co do CEADQ 

- Conhecimento do 
conteúdo curricular 
 
- Dialogar 
periodicamente com 
alunos na plataforma, 
a online e presencial  
 
- Corrigir avaliações e 
registrar notas parciais 
e gerais 
 
- Elaborar, revisar e/ou 
atualizar material 
didático 
 
- Supervisionar 
trabalhos práticos e 
projetos 
 
- Manter diálogo 
permanente com a 
Coordenação, Equipe 
Técnico e 
Administrativa do 
CEADQ 
 
- Atendimento direto 
aos alunos, aulas 
presenciais/tutoria  

- Ler e estudar 
material didático 
oferecido pelo 
curso 

 
- Dialogar e 
responder 
devolutivas 
através da 
plataforma virtual 
e/ou presencial 
no polo com 
tutores e, se 
necessário com a 
coordenação, 
equipe técnico 
pedagógica e 
administrativa 
 
- Realizar 
atividades 
obrigatórias  
 
- Devolver 
material 
didático(apostilas
) até no máximo 
30 dias após a  
avaliação 
escrita(prova) 
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CEADQ 
  
- Promover 
implementação da 
Proposta Pedagógica 
do CEADQ 
 
- Assistir  Equipes 
administrativa, técnico 
pedagógica, tutores , 
suporte técnico TI e 
corpo discente 
 
- Participar das ações 
promovidas pelo 
Departamento 
Pedagógico da 
SEMED 
 
- Compartilhar e 
divulgar com outros 
parceiros educacionais 
as atividades 
promovidas pelo 
CEADQ  

 
 
Capitulo V- Disposições Gerais 
 
Artigo 7º. Critérios de Avaliação e Aprovação 
A avaliação do desempenho do aluno para fins de promoção e conclusão de estudos dar-se-á no processo mediante: 

I. Realização de Avaliação Presencial (AP), totalizando a nota máxima de 8,0 pontos; 
II. Cumprimento de Atividades Complementares ( AC), totalizando a nota máxima de 2,0 pontos. 

 
§ Parágrafo único- As atividades a que se refere o caput deste Art. constam: Atividades on-line no Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA); Palestras, oficinas, exposições, feiras culturais; Cinema, teatro, museus... 
O Sistema de Avaliação será composto pelo somatório da nota da Avaliação Presencial (AP) adicionada à nota das atividades 
Complementares (AC), totalizando a Nota Final (NF) 10,0 pontos. 
 
Estará aprovado o aluno que obtiver a nota mínima de 5,0 pontos em cada componente curricular. 
 
Tabela de Referencia: 
 

Modulo I/EJA 
VI/6º Ano 

Componentes Curriculares: Português, Matemática, 
Ciências, Historia, Geografia, Educação Física, Inglês, 
Artes. 

Período de Estudos: 
_De 15 a 30 dias  para estudar e devolver cada apostila 
_Cada Modulo/Ano devera ser concluído em no máximo 240 
dias / 8 meses    
_O Ensino Fundamental será concluído no mínimo em 16 e 
no máximo 32 meses, salvo em casos de reprovação, 
evasão, desistência  

Modulo II/EJA 
VII/7º Ano 

Componentes Curriculares: Português, Matemática, 
Ciências, Historia, Geografia, Educação Física, Inglês, 
Artes. 

Modulo III/EJA 
VIII/8º Ano 

Componentes Curriculares: Português, Matemática, 
Ciências, Historia, Geografia, Educação Física, Inglês, 
Artes. 

Modulo IV/EJA 
IX/9º Ano 

Componentes Curriculares: Português, Matemática, 
Ciências, Historia, Geografia, Educação Física, Inglês, 
Artes. 

 
Artigo 8º. Plataforma CEADQ MODLEE. 
*Ofertar aos alunos espaço virtual, nas áreas de educação a distancia para estudos, pesquisas, interações e/ ou avaliações em tempo 
real; 
*Promover e/ou apoiar vídeo conferencia, seminários, congressos, debates e outras atividades com a finalidade de proporcionar 
aprimoramento; 
*Divulgar agenda letiva, informes em geral e resultados obtidos nas avaliações; 
*Constituir acervo bibliográfico sobre temas específicos da modalidade EAD e AFINS. 
 
Artigo 9º. Distribuição, uso e devolução do material 
O material didático impresso do CEADQ no formato de módulos/apostila será entregue aos alunos no ato da efetivação da matricula 
e/ou aula inaugural, devendo ser devolvido a cada 30 dias da posse de cada apostila e/ou no máximo no dia da avaliação presencial se 
for concomitante a esse período. 
Cada aluno poderá retirar 2 módulos por vez e, também terá acesso a todos os materiais, de todas as disciplinas na Plataforma 
MOODLE. 
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Atos do Conselho Municipal de Assistência Social 
 

Convocação e  Pontos de Pauta - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO CMAS. 
O Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Queimados no uso de suas atribuições conforme na 
Legislação em vigor e Regimento Interno torna pública a todos os conselheiros governamentais e não governamentais os pontos de 
pauta para a Reunião Ordinária, no dia 01 de Novembro de 2019, às 09:00h na sede dos conselhos, sito à Rua Eugênio 
Castanheira, 176, Centro, Queimados. A saber: 

 Leitura e votação da Ata Reunião ordinária: nº316 – 06/09/2019 e Reuniões Extraordinárias nº311 – 24/05/2019 e nº313 –
24/06/2019. 

 Avaliação - XII Conferência Municipal de Assistência Social 

 XII Conferência Estadual de Assistência Social 

 Relatório e Parecer da Comissão de Garantia de Direitos 

 Ofícios 

 Informes 
Luiz Augusto da Silva Macedo 

Presidente do CMAS - Queimados 
 

Atos do Poder Legislativo 
 
RESOLUÇÃO Nº194/2019, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019. 
AUTOR: MESA DIRETORA  

 
“REVOGA A RESOLUÇÃO Nº 187/2019”. 
  
A Câmara Municipal de Queimados, por seus representantes legais, APROVOU a seguinte Resolução: 
 
Art.1º – Fica Revogada a Resolução nº. 187/2019, de 07 de Agosto de 2019, que dispõe sobre a instituição e regulamentação da 
Verba Indenizatória do exercício parlamentar, e dá outras providências.  
 
Art. 2. – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 


