
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. nO192/18 - GPC Carazinho, 12 de setembro de 2018.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Márcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Responde OP 163/2018

Senhor Presidente:

CÂMORA MUNICIPAL
DE CAIi"l..ZII)lHO
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Em atenção ao oficio supracitado, o qual contém Pedido de Informa-

ção, oriundo dessa Casa, encaminhamos cópia de expediente recebido da Unidade

Central de Controle Interno do Município. juntamente com CO de dados, contendo

as informações solicitadas nos itens 01 e 02 do referido pedido e da Procuradoria

Geral do Município, referente aos questionamentos contidos nos itens 03 e 04.

DDV

Atenciosamente,

www.carazlnho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro

Telefone: (54) 3331-2699/ e.mail: prefeltura@carazinho.rs.gov.br
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Memo. CI 196/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CARAZINHO

SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Carazinho, 22 de Agosto de 20 18.

De: Unidade Central de Controle Interno
Para: Secretaria de Administração
Sr. Lori Luiz Bolesina

Z J AGO 101B

RECE.
Prezado Senhor,

A Unidade Central de Controle lntel1io. em respo:,ta a solicitação de informações (OP

163/2018) da Câmara Municipal de Vereadores informa o quanto segue:

I. Com relação ao item "I" a UCCI entrega arquivo digital, contendo os Relatórios,

inspeções e auditorias realizados em 2018, quais sejam:

a) Tributos 20 18;

b) Auditoria Câmara;

c) Auditoria Cargos em comissão;

d) Auditoria diárias;

e) Auditoria hora extra;

t) Auditoria licitações;

g) Auditoria parcerias;

h) Auditoria setor de compras;

i) Auditoria trânsito;

j) Relatório recursos educação;

k) Relatório recursos saúde.

Outrossim, a UCCI informa que em vários de seus Relatórios há referências a nomes

de servidores, os quais devem ser resguardados de forma a proteger a vida privada dos mesmos.

Av. Flores da Cunha, 1264 Fone (54) 3331-2699 Cep 99500-000' Carazinho-RS
CNPJ 87.613.53510001a16 e-mail: controleintemo@carazinho.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRAl\"DE DO SUL
MUNICÍPIO DE CARAZINHO

SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Salientando que a responsabilidade pelo uso indevido dessas informações é do receptor das

mesmas, nesse caso, a Câmara Municipal, vereadores e demais servidores legislativos envolvidos.

Dispõe a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/11):

Art. 31. O tratamento das infonnações pessoais deve ser feito de fnnna
transparente e com respeito à intimidade, vida privada, hnnra e imagem das pessoas, bem
como às liberdades e garantias individuais.

9 12 As infonnações pessoais. a que se refere este artigo, relativas à intimidade,
vida privada, honra e imagem:

I • terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo
prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos
legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem: e

11 . poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de
previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.

9 22 Aquele que obtiver acesso às infonnações de que trata este artigo será
responsabilizado por seu uso indevido.

2. Já, com relação ao item "2" a UCCI informa que o Relatório de auditoria

Ordinária do TCERS referente as contas de 2017 já foi realizado, no entanto, a decisão sobre as

contas ainda não ocorreu, ou seja, o processo de contas ainda não transitou em julgado. Dessa

forma, tal documento ainda não está disponível na consulta pública do TCERS, razão pela qual deve

ser protocolado diretamente no site do TCERS uma solicitação para acesso a tal Relatório.

~1. M:M, '""",.+0
Carla Turba NascimellllJ-~Sem mais para o momento,

Cf(. Stn{osamente, \f~tL.f'lrlJ'-
~

Tarci/a de Q-;~J
L tr. Matrícula7564

1.aUl1Ul IlUlCII c" ~u
M*loUIlm, UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

_______________________________________2
Av. Flore. da Cunha, 1264 Fone (54) 3331-2699 Cep 99500-000. Carazinho-RS
CNPJ 87.613.535/0001-16 e-mail: controleintemo<Blcarazinho.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CARAZINHO
PROCURADORIA GERAL

INFORMAÇÃO N° 92312018

DE: PROCURADORIA GERAL

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO: RESPONDE AO OP N° 163/2018

Prezado (a) Secretário (a):

Ao tempo em que o cumprimentamos cordialmente, vImos tratar de assunto

relacionado ao pedido de informação de autoria do Vereador Alaor Galdino Tomaz - PDT, no qual

solicita informações e fornecimento de documentos:

Tendo em vista a pergunta número 3 que solicita cópia de todas as notificações ou

pedidos de informações recebidos de órgãos do Ministério Público de qualquer área e esfera no

período de janeiro de 2017 a agosto de 2018, com a competente resposta dada pelo Executivo, se

houver, vimos conforme documentação em anexo, informar que fora solicitado junto ao Ministério

Público Estadual e Ministério Público Federal o número de todos os expedientes instaurados em

face do Município de Carazinho, referente a tal periodo, sendo que a competente resposta dada pelo

Executivo encontra-se nos autos de cada expediente, entretanto devido a grande demanda do

Ministério Público ainda não foi possivel a confecção da listagem solicitada, sendo que no

momento que a mesma encontrar-se finalizada estará a disposição no Ministério Público. Segue em

anexo carta de notificação n°. 45/2018 referente ao Inquérito Civil nO. 000152.2018.04.001/6

oriundo do Ministério Público do Trabalho.

Quanto a pergunta de nO4 que solicita cópia de todos os termos de ajuste de condutas

firmados com órgãos do Ministério Público de qualquer área e esfera nos anos de janeiro/2017 a

agosto/ 2018, vimos, conforme documentação em anexo, informar que o Município firmou dois

termos de ajuste de conduta, PAJ 000456.2009.04.001/1 e Inquérito Civil nO000329.2017.04.001/2,

ambos provenientes do Ministério Público do Trabalho.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos as nossas atenciosas

saudações, renovando os votos de estima e consideração.

CarazinholRS, 11 de setembro de 2018. P,., Munldpoj de CaruWiQ
Secr8lorIo de AdminíIlnlçAo

I L s'- j 7D18
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MOOsr o LlCO DO TRABAI..HO' , ,
. , PROCURADORIA REOIONAL DO TRAaALHO-4" REGIÃO:.; . : ,
PROCURADQIUA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE PÀSSOFUNDO <:
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. Aos,27 dias do mês de junho de20U,.às 16h30miri; na seda da Procuradoria. '
do TrãBall1cmo lliU/11ClplodePãSsoFundo; daProcul'adoria Regional do Traba'
lho da 't4~Regiãó, nos, autos doPAJ 000456.2009.04.001/f(AçãoCivilPúblfca'
0056700-48.2008.5.04.0561), perante a Procuradora do Trabalho, Ora. PAIS-
CILA DIBISCHVAAC~. compareceu o MUNIClplO DECARAZINHO represen- "
lado pelo Prefeito- MunicipaJ"Sr. Milton Schmltz, CPF 584.588.168-49,' acompa-
nhado do Procurador do Município, Or. Tamo Devincenzi Silveira, OAB/AS

, ,53950, e do'acompanhado do ~or juridic6de,govemo; br. Antônio Azir " , '.
' Pereira Salles, OABIAS 66.912. ' , " ' : " I ,,' '

-: . ' • O Município: apresenta as justltlcawasdos projetos dele! que .
foram encáminhadas à Câmara de Vereadores do Municlplopara ,fins de àdi~ '
çã0?as l~iSque,áÍJtOrizaramascontrataçôes temporáriaS.id~tifi~das"por ~ste..'
Orgao. ' . " , '.. , .. . . - '" .'. . . : '. . ~". \ ,."... .

TERMO DE ACORDO "

,.

,
" ". ' '(

Cláusula Primeira; O Município ~e Carazinh,ó, em .respeito aos comandos
judiciais existentes nos aUtos, comprometer-se-á'a regUlarizar.a'contrataÇão de '.
Servidores, madMe prévia' aprOvação em cOncurso. públk:o; ObServadas àS_'
normas constantes nos incisos " 11;111,IV' e V do art. 37 da, CoriStltuição' da "
Aepública, até'o prazo :-.imprÓrrogável,~ de 30/1212017, àe acordo ,Com o
seguinte cronograma:' " ' " '. . " ..

. "

a) até 3011212017,' O Municipio)ipresentai'$ resulÍ8do de levan-
tamento a ser elaborado indicando o número de' cargos. vagos exis- .
tentes. bem CC!moeventUais cargos a' serem criados: ~r' lei com
vistas aoatendirnento das 'necessidades pennanentes da Adminis-
tração p~IiCá Municipal;. ' _.' ',' : . .,', ,
b) até 30103/2018, contratação da' empresaresponsáve! pela'rea.'

. ',IIzação do concurso pú~lié:opara os ~rgos ,efetivos; "

. c) ,até 31/0512018, conclusão docoocurso para cargos efetivos, .
côrn :homologação dos resultadas;' . ~
d)" atá 3110712018, nomeação e posse desaprovados no concurso
para os cargos efetivos. " '. , . , ,

, "".11' ,
, ~,-,
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MINIS RIO PÚBLICO DOTRABALHO "
,, PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - 4' REGIÃO

/ PRO~URADdRIA DO TRABAlliO NO MONICÍPIO D.EPASSO I'UNDO
. . . .' ~ .

Cláusula Segunda: Em relà:çãoàs contrataçõ~ emer9enciaiS em vig~r, o Mu- "
,- nicípio, até 30108/2017. comprovará a existênéia de necesSidade temporária e
. ' .excepcional irteresse público,ql!eju;;ljfique a manutenção dos contr~tos até'a .
, ..,' efetiva nomeação de servidoreS público,s nos termos definidos na cláusula pri- .'

'meira deste acOrdo (ou durante' o prazo fiXadoria'léi autorizativa. da contrata= ,
ção), COlílvista~ a evitar;se prejuízos à presléição dos serviços' públicOs muni-
cipais. . ,
,Parágrafo único: Na.hipótese de náo comprovação da,existência dànecessi-
dadà temporária de excepcional intereSSepúblico, o Munlcrpió compromete-se

- a afastar os servidor,:s irreguíarmente e9ntratados até 1010912017., ..

Cláusula TerCeira: Afastar,' imediatamente, todi>s ~,trabaih~dores habituais e
essenciais ~o regular funclonamento'da máquina ad';'inistrai~ m\lhicipal, con-
tratados sem a préVia realização de concurso' público, contormeeXigência do.
árt ..37, ",e art. 37; ~2"da CF/88, aPÓSo esgotamento 'do praZo previsto na'
cláusula primeira deste Acoido. . '

, .

~ 'Cláusula 'Quarta: Não contratar trabalhadores por' tempo determinado pàra
atender necessidades habituais e permánentes do'Município.' .

: Parág~fu Único: EmcasÓ de necessidade tempõi'ária de excepeionalinteres-
, se público, o.MUNICIPI9'compromete-se.a soniente contratar ~rvidores tem.

poràriamente e/ouemergericialmerite aPós a edição de lei' espeéífica que indi.
que expréssamente a' corytlngêncla ~ticS quÉleviden,cia aSltuàção de:emer-
gêncla,'clevendo, ainda •.comprovar a impoSSibilidade de atendimento das ne-
cessidades da Mministraçáó através dos recursOs humanos de que a Adminis-
tração dispõe.' O Municrpio deverá, ainda, iniciar. in\ediatàmente a 'realwição e.
atOse/ou medidas destinàdes a extinguir a necessit1ade temporária; nos casos .
em qúe seja pOS5Í\1lI.'.. "

Clá(,~~la Qüln';'; O Município' comp'romete.se' a observar o 'Regime Jurídico
Único Estatutário pára a coll1rataçãode sérvidores públicos, nos termOs do art.
39 da~CF,com exceçáodos casos previstos'em Lei.

, ,
, , .

Cláusula Sexta: O descumprimento injustificado d.fi!,~IqUEirdas, cláusulas
pactuadas neste Termo:de..Ajustam'ert0' de Conduta ensejará. a aplicação de
multa de R$~.ooO.OO (três mil reaiS)',devidamente atualiZados, pela .tábela de

. correção dos débitos trabalh~ editada pelo TRT da 4~Região; po~obrigacao
escu'm nte ida e o a viola o . ual uer cI "rá r f
línea -. ou sub item .do résente aco ,!por trabaniador pre!udicado.

. .~'

~r ':)
, '
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MINISTtRlOP LlCODOTRABALHO
PRQ<;URADORJA, RE<;110NALDO TRABAIliO,':' 4' REGIÃo " .

PROCURADORIA DO TRABALHO NO hfl)NICÍPIO 'nE,PASSO FUNDO

reversfvel ~OFAT - Fundo ~ ~r~ ao T~õr,i)~ ter~do.aiti90 SO,
parágrafO f?;e 13 da L.el n° 7.347/85 'ou à eritídade 'Iiene1lcer:l,tea ser
posterionnente definida, .'

. ~, .
'" .'. ,

Cláusula Sétima: As ~ullas,nãosão SUbstiMivasda obrig~o p;i~da g~e
r~mane5cem à aplicação das mesmas., ",', ',' " '

. ". .

" I

CJáu~la, Oitava: As'~ntuais"riiultas incidirã~ 'a' ~r dô momentl) ~ Que
restar comPrÓvadoo seu desa.imJ)liménto.' , " ' '. '.

Cláusula Nona: O Pref~: do Municfplo tein ciênCia,' neste ato. de. que a __' .
violação aos termos do preserne aJuSte.Glracteriza:secomo 8tQ,de jjj,prcibicJade" .
administratiVa,,delimilado no art. '11,-1,-Ne V eiSla( 8.429192, Pooej,dÓ gerar â .
aplicação das penalidades de: a) resSarcimentOintegral do dano, se houver;' b)
peáia ~ funçãÓ-PÚbfic?;' c) SUSpénsãodos direitos POlí~cos de três, a cinco.
anoS; d). ~gamento de multa' civil de até cem vezeS o valor da remuneração
pe~bida' pelo agente:' e a) proibição' de. coritratar qDI]1 o Poder Público, 'Ou

" recebei, benefícios oli inêEmtNóSfiSC?iSO\lcl'Bdltfcios. direta ou indlrBtamen.te,
ainda ,Quepor intermédio de pessoa jurldica da qual seja sócio fnajorilário, pelo
prazo ,de três arios.,. ' __' '

Cláusula Décima: Como parte integrMte,do presente acordo; o representante
da Münicipa/idade; Exmo. Prefeito. Sr. Milton Schmlt2, passi:tfé a respo~er

' solidariamente perointegrà, cumprirnEmtodas cláusUlas pactuadas Eida 'multà ,
eventl,JalmentedeVida pelos descurnprinlentoS ocorrldos a Partir desta dafa.

. . .' ~. .~...•.~ .. , ..

," ~ .
. ~ÃF' .."-.' . qe:,

-,

Clá~sUla Primeira: ~'raZão da coOstatação d!3descumprimento das obriga-
. .•••• • 1. ~. '. \ •

çães a que o Município fora COndenadóa cumprir através da sentença'proferi- .
da nos autos ,da Açãó'CiVilPúQfICa 0056700-4s.2008,5~04.0561 •.berfl cómod~"_.-.nó~.;""~I_mD.,~,_wpm~,



'MlNlST RIO PÚBLICO DO TRABALHO'
, , PROCURADORIA REGIONAL DO TRABAÚiO - 4' REGIÃO, , "

PROCURADORIA DO TRABALRO NOMUNICtrlO'OE PASSO FUNDO

. com vistas a'quitação~ntegral dos valqr,esdevidos ate a presente data, a efetu-
ar o pagamento do valor de RI 519.084,00 (quinhentos e dezenove mil'e oiten•

• ta e qu~tro reais), à ser pago da séQuinteforma: ' , - . ' ,
a! .até 3010612018: aqu,isição e um veículo van ou micrÓ-ôriibus, zero Km,
caracterizadâ com o brasão da Prefeitura Municipal de carazinho e ,do Ministé-
rio PúbliCo'do Trabalho, em amboS os lados, com Iogomarea da.SeCretaria'Mu-

. nl'cipal de saúde, cor bramia, ano de fabricaçãO e modelo não inferior a 2017,
.., .' l ~.

de 20 lugares, dotada de cinto de segurança,'bancos'r~lináveis, ar condicio-
, riad'ocentral com controle de temperatura, tacógrafo, potência igu<iJou superior.

a 125 cV,fárol de neblina, direção hidráuliCa, combustível diesel, adaptada para
cadeirantes. Valor médio de R$-.2~'.w (duzentos' mil reais); conforme pre- '
visãOapresentada nesta data. '. '\'
b) até30/11J2017: aquisição de equipamentos e rouparia' Para equipara

" Unidade de' ProntQ Atendimento do Munlclplo de CaraZlnho, no 'valor total "
médiô de R'fl ,:",_" ,(cento e,nove mii reais), Conforme projeto apresenta-
do nesta, d?ta,co{1templandq, em' resumo, a aquisição de: 01 monitOr cardi,o-
versor/desfibrilad(ir bifásico com desfibrilador elctemo àutomáticô. no valor nié-'
dio de RS 39.000,00: 01"ventÚador pUlmonar..eietrOnico microprOcessado, no

, "vai~r médio de R$ 40.000;00; roupà.riaperson~fizác!a para unidade e profissiri- .
nais: lençÓis, travesseiros,' coxlns, colchas, toalhas, cobertores e jaleco. para
profissionais (são 07 leitos deobservaçãõ, 03 macas de emérgência e 02 ma-
cas extras, .São'éstimados 100 profissionais para atuação na UPA 24 horas,
sendo n~ssãrios 2 jalecos pór .profissional),. " - .
c) até 30/11/2017: i:oin ViStasa implantarei sistemá de prontuário eletrônico
em toelasas unidades'de atel1dimei'rtode saúde no' mUllicfpio. a fim de melho-
rar e racioriaJiuir o rE!9istr9de infoimaç6es relativli.s aoS pac.ientes atendidos
pela .rede municipal de saúde, o Município adquirirá: 1) 30 C9mputadores
500gb; Core i3, memória Ram 4Gb OOR3, MO(litorde 18,5 polegadas; no valor
médio de' R$ 2,500,00 a unidade; 2) 14 impressoras laser monocromática me-
'móriade 1aMb,rBsolução mínima de 600X600, ciclo 'de 25.000 páginas/mês,
garantia mlnima de 12 meses. no valor médio"de AS 1.500,00 pOrunidade. Va-
Iar total médio de R$1f6~0QQ;9(noventa e seis mil reais).' ' '.

, d) t'té 30/0312018: Pagamento do valor de , ,O~.t,tip (vinte e dois mil e oi-
'tenta à quatro'reais) em benefic1o.da entidadé.pfovíncla'Brasileíra da Con-
gregação das'lrmãs Fiuias da Caridade de São Vicente de PaiJ~o'-Reca~-

,to Sãó Vicente'de Paulo ,(CNeJ 76,578..137/0001-90), a ser depósitàdo dire-
tamente na conta bancária da entidade: Banco do Brasll, Agência 0358-1, conta

tente 3157-7, éom vistas à implementação do projeto "Cidadania, direito de. r ' , , ,', '

",~
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. I -MINlSTERIO PÚBLJC:ODOTRABALlio, "
'PROCURADORIA REGIONAL DOTRAB~O:- 4' REGIÃO, , ,

PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNIClPIO DE PASSO fUNDO" "
I .. "

" todos", qu~col')templa a aquisição de' 25' camas, 50 colchões hospitalares, 01 "
impresSora HP LaserJet pe06 e microComputador, COnf0fTTl9orçamentos apre-

", . . '.- '. . .' . - . .:sentados., . ',-, , . " , :' , ",'

e) até 3010312018: pagamento dovâJÇ>rde BLQii1f:",(~ovimta'edois mil ,<

reais) 'em benéfício dp' Hosp(tal , de Caridade: de Carazlnho (CNPJ
88.450.23410001-81), a ser depositado d,iretamenle na.conta da 'entidade: Ban.:
co do Brasil; Agêpcla 0358-1, cOnta' cQmilnte 2574-7., com Vistas à ~uisição

' de 02 ventiladores pulmonares f1Í~oproOOssados dt:tcuidados intensivOs~para "
a Un'idade de.Tratamento Inlensivo'-: UTI. ' , ' : ' '" .
ParágrafO; Primeiro:' Cláusula Penal. Na hipótese, de descumprimento' da
cláusula'la do Tituló 11;estabelece-se cláusula penal 'de 50% sobre o .valor do _
débito, sem prejuízo i:Jô' pagamento, do' prinC;ipaJ:'bem como: vencimento '
antecipado daS parcelas, pendentes.: ' ", ' '.

ParãgrafoSegundo: No prazo de 10 dias, a cOntar'do vencimento de cada'
uma das parcelaS, o, MUnic/pio protõcolará, nOs autos da Ação Civil PÍJblica
0056700-48.2008',5.04.0561. o'respectivo comprovante de pagamento: ,,'
. . ~. .

,'.

. "

"
" ,

.. ,

7'
.TÓ~IO , REIRA SA És.

O~BlRS66.~

"

; / . . .. ' ;.

As-partes requerem a homologação do presente acordo, ,

", ' '.. , " ,

Nadá maiS,~ncerrou,se às i7h3Omin a presente audiência do que, para,
constar, foi IaVràqo,o presanÍ9 Ti .em 2 (duas) vias de igual teor e forma
que, após lidas' €i ai:had~s' co , vão assinadas pelos presentes, Eu,'

'Ezequiel Paulo larlellato; Anal! '0 ,Jurídtcotpirelto, seCretariei a
presente audiência. ' ~•
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MlNlST RIO PUBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DOTRABALHO - 4" REGIÃo

PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO

lERMO DE AUDIÊNCIA

Aos 06 dias do mês de dezembro de 2017, às 15h30min, na sede da
Procuradoria do Trabalho no municlplo de Passo Fundo, da Procuradoria Regi-
onal do Trabalho da 48 Região, nos autos do PAJ 000466.2009,04.001/1 (Ação
Civil Pública 0058700-48.2008.5.04.0561), perante a Procuradora do Trabalho,
Dra. PRI5ClLA 0161SCHVARCZ, compareceu o MU ICIPlO DE CARAZINHO
representado pelo Procurador do Municipio, Dr. Rodrigo Augusto da SIlveira,
OABIAS 81.359, acompanhado da Coordenadora de Educação, Sra. Cristina
da Cruz Y18ira, CPF n. 946.985.970-72; Secretária Municipal de Educação e
Cultura Sra, Sandra Veronlca de Mala CitoUn, CPF n. 347.337.360-53; Se-
cretária Municipal de saúde, Sra. Anellse ScheU Almeida, CPF n.
624.143.050-53; e da Diretora Administrativa de 5aúde, Sra. Ana EUsa da Sil-
va Padua, CPF n. 892.043.870-68.

o Municlpio, com vistas a cumprir o item 'c', da cláusula 1.do Capt-
tulo 11do acordo celebrado em 28/0612017, informa que houve aquisição de 01
ventilador pulmonar eletrônico microprocessadO através do Processo LIcltatórlo
66/2017, sendo que, quanto ao monitor cardioversor/desfibrllador bifásico com
desfibrilador extemo automático, a licitaçãO restou fracassada. Informa, ainda,
que, em relação à aquisição de rouparla para a UPA (lençóis, travesseiros, co-
xlns, colchas, toalhas, cobertores e jaleco para profissionais. São 07 leitos de
observação, 03 macas de emergência e 02 macas extras. São estimados 100
profisSiOnais para atuaÇão na UPA 24 horas, sendo necernáfÍOS 2 jalecos por
profissional), está sendo realizada a contrataçãO de empresa para execução da
Prestação de ServiçoS relacionados à média e alta complexidade para a Uni-
dade. a fim de viabilizar a efetivação da aquisição.

Além diSSO,informa que realizou processo IlcItatório com vistas à
aquisição de: 1) 30 computadores 500gb, Core 13,memória Ram 4Gb DDR3,
Monitor de 18,5 polegadas, no valor médio de AS 2.500,00 a unidade; 2) 14
impressoras laSer monocromática memória de 16Mb, resolução mlnlma de
600X600, cicio de 25.000 páginas/mês, garantia mínima de 12 meses, no valor
médio de AS 1.500,00 por unidade: itens esses inicialmente estimados em RS

96.000,00. Realizada licitação com vistas à aquisição dos bens, a compra foi fi-
nalizada em AS 58.965.00, razão pela qual requer autorização para elaboração
de um Plano de Aplicação do saldo residual de AS 37.035,00 em beneficio das
Unidades Báaicas de seúde do Munlc(pio.

Apresentado o Edital de Ucitação 63/2017 (pregão presenciaQ com
vistas à aquisição dos equipamentos de Informática; Ata de Realização do Pre-
gão Presencial 6612017em 24/10/2017.
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Tendo em vista as justificativas apresentadas, retifico OSprazos an-
teriormente estabelecidos, a fim de viabilizar o cumprimento do acordo por par-
te do Município, e defiro a aplicação do saldo residual de R$ 37.035,00 na
aquislçao de 18 computadores e 12 impressoras a serem destinados à Secre-
taria de Saúde do Município:

aI Até 3010112018, o Município comprovará a aquisição de 18 com-
Putadores e 12 impressoras referentes ao recurso de R$
37.035,00; apresentará as notas fiscais referentes aos itens ad-
quiridos nos Processos Iicitat6rios 6312017 e 6612017, acompa-
nhado de folografias; a aquisição de um monitor cardiover-
sor/desfibrilador bifásico com desfibrilador extemo automático, no
valor médio de R$39.000,OO;

b) Até 3010312018,o Municfplo comprovará a aqUisição de rouparia
para a UPA (lençóis, travesseiros, COxlns,colchas, toalhas, cober-
tores e jaleco para profissionais. São 07 leitos de observação, 03
macas de emergência e 02 macas extras. São estimados 100
profiSSIOnaispara atuação na UPA 24 horas, sendo necessários 2
jalecos por Profissional).

c) Relativamente ao Item "a" do capitulo 11 do acordo celebrado, o
Município informa que pessoas com deficiência ffsica (cadeiran-
tes) são tranSPOrtadasatravés do uso de um carro especfflco da
Secretaria da Saúde, não sendo necessária a aquisição de van
ou micro-ônibus adaptado, o que geraria a redução do número de
assentos do veículo. Dessa forma, requer a autOrização para
compra de veiculo não-adaptado. Defiro, observadas as demais
especificações constantes do acordo celebrado.

d) Os demais prazos fixados no acordo celebrado em 27/0612017
permanecem inalterados.

Nada mais, encerrou-se às 16h30min a presente aUdiência do que, para
constar, foi lavrado o presente Ti as) vias de igual teor e forma
que, após lidas e achadas conf ass pelos presentes. Eu,
Caroline Gasparini, secretariei e nela.

,
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~J-~'íY)
Sandra Veronica de Maia CItoUn

secretária Municipal de Educaçio e Cultura

tiIr-..•..;J.,p
Anel~ ~éll Almeida

secretirlã Municipal d úde

~a Elisa da Silva Padua
Administrativa de Saúde
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TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA n" 18812017

INQUÉRJTO CML nO000329.2017.04.001/2

MUNICIPlO DE CARAZINHO, pessoa juridica de direito público, CNPJ 87.613.53510001-16,

situada na Avenida Rores da Cunha, 1264, Centro, Carazinho, RS, CEP 99500-000, neste ato representada

pelo Procurador do Municfpio RODRlGO AUGUSTO DA SILVEIRA, OABIAS 81.359, firma o presente

TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA perante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - PROCURADORIA

DO TRABALHO NO MUNICIPlO DE PASSO FUNDOIRS, órgão com sede local na rua Coronel Chieuta, 575,

40 andar, Centro, munlclplo de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, pela Procuradora do Trabalho, D•.••

R.nab Falcon. Caplstrllno da Silva, nos seguintes termos:

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público do Tl'IIbalho a defesa da ordem juridica,

do regime democrático e dos 1nteras58S sociais e Indisponiveis dos trabalhadores, na forma prevista no artigo

129 da Constituição Federal e na Lei Complementar nO75/93;

CONSIDERANDO que o Ministério Público pode adotar todas as medidas judiciais e

extrajudiciais para a sua correta observância, com fulcro nos artigos 127 e 129, 111,ambOS da ConstItuição da

República;

CONSIDERANDO que o TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTE DE CONDUTA alberga-

se na prevlsAo do ano 5", 56", da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), sendo considerado titulo executivo

extrajudicial trabalhista (CLT, art. 876, caput), visa à regularização dI!. conduta do empregador;

CONSIDERANDO que as normas de tutela dos trabalhadoras apresentam caráter Imperativo,

de ordem pública, cogente, concretizando o principio superior do Direito do Trabalho de melhoria da condição

social do trabalhador e o prInc(pio constitucional da proteção Integral;

CONSIDERANDO que tramita perante este procuradoria o IC 000329.2017.04.001/2, bem

como o fato de ser Interesse da parte Compromissária ajustar a sua conduta aos termos da lei;

CONSIDERANDO que foram apuradas dUranUl a tramitação deste procedimento

Irregularidades laborais no habitat Institucional da parte Compromissária, no tocante a desvirtuamento de

estágio;

1 _ COMPROMETE-SE MUNIClplO DE CARAZlNHO, DORAVANTE DENOMINADA

COMPROMISSÁRIA. PELO PRESENTE TERMO, AO SEGUINTE:

Miniiteno Púbüc,-"1tio Tr"lM.lho _ FrOl..-uradnria do Trab.\lho no Munkipio de P••:;so FutH,1o-RS
Rua Corollli!'l Chit.'Uw. n$>o575. ".l.mdolr. Centro, CEP9901().()51. Pas,.o.(' Fundo-RS.

Telefone: (54) 3317-5850 - E-oWI: prtM.ptmOO1_p •••••p.br
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1.1 - ABSTER-SE de contratar novos estagiários, senAo após aprovação em processo

seletivo em que seja assegurada a observância dos principias da Impessoalidade. da moralidade, da

publicidade e da isonomia;

1.2 • OBSERVAR a exigência legal de competibilidade entre as atiVidades desenvolvidas no

ambiente laboral pelas estagiários e o curso frequentado ou proposta pedagógica da Instituição de ensino

respectiva.

2 - Em caso de descumprimento das obrigações contidas nas cláusulas 1.1, a

Compromissária arcará com o pagamento de multa no valor de RS 20.000,00 (vinte mil reais) por estagiário

contratado.

2.1 - Em caso de descumprimento das obrigações contidas na cláusula 1.2. a Compromissária

arcará com o pagamento de multa no valor de RS 20.000,00 (vinte mil reais) por estagiário prejudicado em

razão das irregularidades constatadas.

2.2 • O valor das multlls será atualizado monetariamente por indica adotado pela Justiça do

Trabalho para atualização dos créditos trabalhistas, desde a data da assinatura do presente termo.

2.3 - O prefeito administrador do Municrpio obriga-se solidariamente pelo pagamento das

multas consectárlas. em caso de haver Incorrido em dolo ou culpa que enseje o descumprimento do presente

acordo • época de sua administração.

3 • As presentes multas cominatórias não substituem a obrigação que lhes deu origem, tendo

em vista a sua feição coercitiva. Assim, a imposição e o pagamento da multa nAo retiram da Compromissária

a obrigação de cumprir o presente instrumento;

" - O presente acordo nAo altera ou substitui eventual instrumento anteriormente celebrado

perante esta Procuradoria. Referidos instrumentos devem coexistir e as multas. caso devidas, devem ser

somadas.

5 - O valor das multas será revertido em beneficio de fundo de natureza pública. ente ou

órgão público, ou instituição privada sem fins lucrativos, a critério exclusivo do Ministério Público do Trabelho,

que poderá. ainda, converter o valor devido em bens elou serviços, em favor de tais destinatários.

8 - A assinatura do presente Termo não exonera a parte compromissária da observância de

quaisquer outras obrigações legais ou oonvencionais não abrangidas por este Instrumento.

7 - O presente compromisso constitui titulo exec:utlvo extrajudicial trabalhista. conforme

dispOe o art 876, "caput" da CLT clc art 50, ~ fi' da LACP, bem como tem validade por prazo Indetennl

Mtnisterio Públicco do Tr••b.uh,') - PrtÂõ1r.\dorja J(1 Tr.1b.lUlon(l l\.1unKlpio de ('.,sso Fundo-RS
Rua Corotl,,1 Chicuu, n~. 575, 4" olndolr. C~ntru, CEl' 99010-<>51,PaSMI fund~RS.

T.lefono: (54) 3317-5850- E.m.tiJ: prlQf.pllrlOO1_ptmp.br
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Estando a Compromissária e o Ministério Público do Trabalho de acordo quanto ao teor deste
termo, firmam o presente Instrumento em duas vias, de igual teor e foma, para que sejam produzidos os seus
legais e jurldicos efeitos.

Passo FundolRS, 13 de dezembro de 2017.

Mirústerio Públioo do TrdbaJho - r~"Urddori ••do Trab.llho no Município d~ r.•sso Fundo--RS
Rua Coronel Chicum. n •• 515, •• ando1r. Cenh'o, CEP 9901()-()51, Pill\,.CõOFundo-R..C;.

Tddonr. (54) 3317-5&50_ E-moi!: PrtO&.PIrnOOl_pLrnp.!>r
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
.:.W:UCíPIO DE CARAZINHO
PROCCF.r'illORIA GERAL-----~.,_.- --- -~------._.-~---_. __ ._--- ---------------- - -- -,._-'

Ofício n° 190/2018

Senhor (a) Promotor(a):

Carazinho, 21 de agosto de 2018.

O MUNICIPIO DE CARAZINHO. vem, respeitosamente, solicitar o número de 'oào, o;;

expedientes instaurados em face do Município de Carazinho, referente ao período de fevereiro/20 i8

até o presente momento.

Sendo o que ;inhamos para o momento, reiteramos os votos de elevado apreço e distiraa

conside:eçâo.

Atenciosamente. 1---"

~
il'i 11~',

v \,." '- I\ ela Fárlas,
'A~~~ I

t.4unidoio de Carllinho/RS

í

.-. ._--.

I,

I

Exmo (a). Sr (a).
DD. Promotor de Justiça.

'---



Cidadão MPF

30f3

http://aplicativos.pgr.mpf.mp.br/ouvidorialapp/cidadao/manifestac ...

Manifestação cadastrada
Manifestação 20180094852 cadastrada com sucesso! Você

receberá um e-mail de confirmação do cadastro.

10/0912018 16:30

http://aplicativos.pgr.mpf.mp.br/ouvidorialapp/cidadao/manifestac


Prefeitura de Carazinho Webmail :: Sala de Atendimento ao Cidad... hnp://server.carazinho.rs.gov.br/roundcubemail/?_task=mail&_saf...

Assunto
De
Para
Data

Sala de Atendimento ao Cidadão. MPF 20180094852

MPF Sistema Cidadão <manifestacao-noreply@mpf,mp.br>
<gradela_farlas@carazinho.rs.gov.br>
10/09/2018 16:29

Sara de Atendimento ao Cidadão. Sistema Cidadão
Ministério Publico Federal

J of I

.Ilrno(a) 5r.(a),
;Sua manifestaçAo foi cadastrada oom sucessorI .. ... .. .."'N~mero da manifestação: 20180094852

f Chave de Consulta: f21cd7b461aa80b73293d27baaf6e5b1

I.. Data da ma~~fe.~ta.ção:10/09/2018 .
IDescrição:
IVimos por meio desta solicitar cópia de todos os expedientes em nome do manifestante - PREFEITUR
MUNICIPAL DE CARAZINHO

I
jDemaiS informações serão encaminhadas para seu endereço de e~ail.

Para consultar o andamento da manifestação, favor acessar 8 pagina e1etrOnica do MPF, opção Sala de Atendimento ao Cidadão, consultar
~andamento e jnsenr o numero da manifestação e a chave de consulta fornecida acima.

IAtenaosamente,,
I

Obs.: Não responda a este e-mail. Mensagens encaminhadas/respondidas para o endereço eletrônico d
remetente serão desconsideradas.

10/091201816:30



Oficio n° 19812018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CARAZINHO
PROCURADORIA GERAL

Carazinho, 27 de agosto de 2018.

Senhora Procuradora:

Ao tempo em que a cumprimentamos cordialmente, atendendo vossa solicitação, encaminhada

por meio da Carta de Notificação nO 4513.2018, referente ao Inquérito Civil n°

000152.2018.04.00116, instaurado em face do Município de Carazinho, vimos prestar as informações

necessárias, conforme documentação, em anexo, encaminhado pelo Secretário Municipal de Obras e

Serviços Urbanos, Sr. Estevão De Loreno.

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos os votos de elevado apreço e distinta
consideração.

Atenciosamente.

GUSTAVO VIAPlANA
OAB 98226-RS

Exmo. Sr.,
Dr. Raphael Fabio Lins E Cavalcanti,
DO. Procurador do Trabalho.



OF. 405/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERViÇOS URBANOS

Carazinho/RS, 23 de agosto de 2018.

Senhor Secretário

Em resposta ao Ofício do Ministério Público do

Trabalho, referente ao Expediente te 000152.2018.04.001/6, informamos o que

segue em relação anexa: 1) Relação atualizada de todos os servidores

vinculados á Secretaria de Obras e Serviços Urbanos no município de

Carazinho, informando os dados identificadores e os respectivos

cargos/funções desempenhadas: 2) PPRA atualizado; 3) Termo de entrega de

Epis fornecido aos servidores: 4) Certificado de capacitação dos servidores 5)

Com relaçãc a documentação relativa as adequações, ainda encontra-se em

fase de estudo e projeção, considerando que a construção de um novo

ambiente, deverá ser feita através de pregão após entrega de projeto pelo setor

competente; Os consertos realizados foram: trocas de lâmpadas, reparos na

cobertura do telhado realizados pelos servidores da secretaria.
Sem mais para o momento, abaixo, subscrevo.

Atenciosamente

.~

levã~k;:
unoDe Obras e Serviços Urbanos

limo Sr.
Gustavo Via pia na
Secretaria de Assuntos Jurídicos
Nesta/

.~.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ: 87.613.5350001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazlnho.rs.gov.br

I MATRlc.I N_O_M_E C.HORÁRlA ADMiSSÃO----- LOTAÇÃO

RELATÓRIO DE lOTAÇÕES DE 10400 A 10499

PERlooo: 08/2018

CARGO

10413 - CALCAMENTO
6142 CLEBER JEREMIAS PRATES

6968 lAZARO AUGUSTO SODRE

6991 ROGERIO JOSE SCHULTZ

Total; 3

10403 - COLETA DE RSU ORGÂNICOS - 33655
7605 CIONEI CESAR SCHMJOT

7112 E01NEIGATIERMANN

7126 MARCIOMUllER

TotaL 3

10410 - DRENAGEM URBANA - 33642
7118 eDSON ARANTES DOS SANTOS

7431 JOAO MAIKE COSTA MELLO

7128 JOVANI COSTA MACiel

7114 MARCELO PEREIRA PEDROSO

5696 MARCIO ROBERTO FRANCO

5097 PAULO JESUS DE ASSIS

1219 PAULOSERGIOAlVES

6933 PEDRO CAMARA DE OLIVEIRA

Total: 8

10400 - GAB.OBRAS E SERV.URB. - 33507
10399 AlBERI ANTONIO DE ALMEIDA

6981 AlEX SANDRO FRANCA

10469 ALINEDA SilVA PINHEIRO

10448 ANDREIA OLIVEIRA

5191 ANTONIO CARLOS MELLO

5655 DARCI ALVES

5656 DEISt HONING FARIAS

5052 ElDER lEMES GOMES

10467 ESTEVAO DE lORENO

10375 GllMAR DE MORAES V\lEBER

5035 HELIO MARCOS DO NASCIMENTO

200

200
200

200
200
200

200
200
200
200
200
200
200
200

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

1310312012

1110712012

0910712012

08I08I2016

2610712012

0110812012

01108/2012

1710312015

0110812012

0810812012

0210712008

07/03/1990

07/05/2013

1310212012

02101/2017

1110712012

16/021t'018

0110412017

05105/1987

0210512000

0510512000

07/1211989

16/0212018

0210112017

01104/1985

10413. CALCAMENTO

10413. CALCAMENTO

10413. CALCAMENTO

10403 - COLETA DE RSU ORGÂNICOS- 33655

10403 - COLETA DE RSU ORGÂNICOS - 33655

10403 - COLETA DE RSU ORGÂNICOS - 33655

10410. DRENAGEM URBANA - 33642

10410 - DRENAGEM URBANA - 33642

10410. DRENAGEM URBANA - 33&42

10410. DRENAGEM URBANA. 33&42

10410. DRENAGEM URBANA - 33642

10410. DRENAGEM URBANA. 33642

10410 - DRENAGEM URBANA. 33642

10410 - DRENAGEM URBANA. 33&42

10400 • GAB.OBRAS E SERV.URB .• 33507

10400 - GABOBRAS E SERV.URB .• 33507

10400. GAB OBRAS E SERV URB .33507

HMOO. GAB.OBRAS E SERV.URB - 33507

10400. GAB.OBRAS E SERV.URB .• 33507

10400 - GABOBRAS E SERV,URB - 33507

10400 - GAB.OBRAS E SERV.URB. - 33507

10400 - OAB,OBRAS E SERV.URB. - 33507

10400 - GAB OBRAS E SERV.URB _33507

10400 - GAB.OBRAS E SERV.URB, • 33507

10400. GAB.OBRAS E SERV.URB .• 33507

CALCETEIRO

CALCETEIRO

CALCETEIRO

MOTORISTA

MOTORISTA

MOTORISTA

OPERARIO

OPERARIO

PEDREtRO

OPERARIa

OPERARIO

OPERADOR DE MAQUINA

PEDREIRO

PEDREIRO

ASS,ESP, SECRETÁRIO OBRA5-CC5

OPERARIO

ASSESSOR CONTR.ORCAM.SMOV.CC4

DIRET.FISCAlII.EXEC.OBRAS-CC5

OPERARia ESPECIALIZADO

OPERARia

OPERARIO

OPERARIO

SECMUN OBRAS E SERV,URBANOS

CHEFE ALMOXARIFADO OBRAS.CC4

MECANICO AUXILIAR

8•.•• ao'.rll1t>a.KKIa<l.JI'"d

PesS08/;oRf:!/.'ooos CsdIlS'rws>Servllxm's,xII Cargo pes2_f9ltunciJOlot8C~02 pIl() EmIssor. Milril Denrle De CosIa E'lrfJl'C 1018 Da/a 13.08.2018.09 oi' 16
P4g 1/4
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http://www.carazlnho.rs.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha. 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/0001-16
prefeitura@caf8zinho.rs.gov,br
www.carazinho.rs.gov.br

RELATÓRIO DE lOTAÇOES DE 10400 A 10499

PERlooo : 08/2018

I MATRlc.1 NOME c.HORARIA ADMiSSÃO I LOTAÇÃO I CARGO

5661 JUlIANA HUNtNG FARIAS 200 01/1112007 10400 - GAB.OBRAS E SERV.URB. - 33501 OPERAR10

10380 LUIZ FERNANDO CAVALHEIRO 200 0210112017 10400 - GAB,QBRAS E SERV,URB. - 33507 DIRET. PEQUENOS SERV.OBRAS-eC6

6036 MARCOS ANTONIO RIEGER 200 0210812010 10<400- GAB.OBRAS E SERV.URB .• 33507 ELETRICISTA PREDIAL

10381 Mil TRAS CAETANO PASOUALOnO 200 0210112017 10400. GAB.OBRA$ E SERV.URB, - 33507 OlRETOR OBRAS INTERIOR CC.•

10407 MQISES DE SOUZA BARROS 200 0210112017 10400 - GAB.OBRAS E SERV.URB. - 33507 ASS.ESP.GA8.OBRAS-Cc.

n'6 NEURI BRAATZ 200 0910312018 10400. GAB,OBRAS E SERV.URB. - 33507 MOTORISTA

10482 PERCI SOARES PEREIRA 200 0610812018 10400 - GAB.OBRAS E SERV.URB. - 33507 DIRET.FISCALlZ.EXEC.OBRA8-CC5

6945 RICARDO MESQUITA DE ALMEIDA 200 0111111989 10400. GAB.OBRAS E SERV,URB. - 33507 MECANICO AUXILIAR

5930 TATIANE MARQUES DE CASTRO 200 1110112010 10400. GAB.OBRAS E SERV.URB. - 33507 SERVENTE

Total: 20

10405 • MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. 33557
5098 PEDRO NUNES DOS SANTOS 200 0911011991 10405. MANUTENÇAo DE ESTRADAS - 33557 OPERARIO

56<8 RENATO SUBTIL 200 2710612007 10405 - MANUTENÇAo DE ESTRADAS - 33557 OPERARIO

Total. 2

10409 • PEDREIRA MUNICIPAL. 33534
5742 ADEMIR DA SILVA CAVALHEIRO 200 0511212005 10409 - PEDREIRA MUNICIPAL- 33534 MOTORISTA

5812 ANTONIO GILBERTO SOARES 200 0510212007 10409 - PEDREIRA MUNICIPAL - 33534 VIGILANTE

5046 CARLOS ALBERTO PONTES NOGUEIRA 200 0410111990 10409 - PEDREIRA MUNICIPAL - 33534 OPERARIO

7731 EDUARDO MONTEIRO TRUSS 200 0910312018 10409. PEDREIRA MUNICIPAL. 33534 MOTORISTA

5185 JOAO OE OEUS BUENO DA SILVA 200 0310511990 10409. PEDREIRA MUNICIPAl- 33534 MOTORISTA

7487 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA 200 3110812015 10409. PEDREIRA MUNICIPAL - 33534 OPERARIO

5649 PAULO ADRIANO CORREIA 200 0510512000 10409. PEDREIRA MUNICIPAL - 33534 OPERADOR DE MAQUINA

6946 ROBERTO DIAS CAVALHEIRO 200 05105/2000 10409. PEDREIRA MUNICIPAL. 33534 ATENDENTE DE PAVIMENTACAO

Total: 8

10407 • PODAS E RECOLHIMENTO DE GALHOS. 33680
7." ELEANDRO SCHUU(A 200 29/0912015 10407 - PODAS E RECOlHIMENTO DE GALHOS - 33680 OPERARIO

6120 EUO TADEU DOS SANTOS PEREIRA 200 01/0311985 10407 - PODAS E RECOLHIMENTO DE GAlHOS - 33680 OPERADOR DE MAQUINA

N504 GELSON ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA 200 2010512015 10407. PODAS E RECOLHIMENTO DE GALHOS - 33680 OPERARIO

5803 JOAO DAVI RODRIGUES MARTINS 200 01103/1965 10407. PODAS E RECOLHIMENTO DE GALHOS - 33680 OPERADOR DE MAQUINA

5061 JOSE VALDIR VARGAS 200 1210311981 10407. PODAS E RECOLHIMENTO DE GALHOS - 33680 OPERARIO

5676 JOSE VANDERLEt MARTINS DE QUADROS 200 0110612000 10407 - PODAS E RECOLHIMENTO DE GALHOS. 33680 OPERADOR DE MAQUINA

5106 SILVANO MULLER 200 11/12/1989 10407 - PODAS E RECOLHIMENTO DE GALHOS - 33680 OPERARIO

5666 VALDIR BASTOS DE ALMEIDA 200 1010512000 10407 - PODAS E RECOLHIMENTO DE GALHOS. 33680 OPERARIO

7433 VILMAR MULLER MELLO 200 1910312015 10407. PODAS E RECOLHIMENTO DE GALHOS. 33680 OPERARIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ: 67.613.53&1)001-16
prefeitura@carazínho.rs.gov.br
WWW.c8f8zinho.rs.gov.br

RELATÓRIO DE LOTAÇOEs DE 10400 A 10499

PERlooo : 08/2018

I MATRlc.1

Tolal: 9

NOME I C.HORÁRIA I ADMiSSÃO I LOTAÇÃO CARGO

10410 - REPERFILAGEM ASFALTICA
5110 ARISCHUIKA

5865 CLAUOISMAR MULLER

7"63 DOUGLAS NOL ECKART

6128 ELAOIO APOllNARIO DE CARVALHO

7725 EMANUEL PORTELA GRAEFF

6042 FABIANO SODRE

6122 IVAN DAVi MACHADO DOS SANTOS

6989 MARCELO EMANUEL VILAS BOAS SOUZA

77"6 MARCOS G1LMAR WANDSCHEER

7586 ROBERTO DA SILVA AMBROS

7578 TONI ADRIANO SILVA DOS SANTOS

5178 VILSON CORREA

Total: 12

10402. SETOR ALMOX.IOFICINAITRANSP •• 33507
5880 DANIEL MOREIRA

7340 EDVINO OLIVEIRA COSTA JUNIOR

6954 ELEANORO DE RAMOS MARTINS

5643 ElOMIR DOS SANTOS

6985 JOSE ROBERTO DA SilVA

5460 JULIO CESAR CAMARGO DE ALMEIDA

5037 PAULO ROBERTO DE QUADROS

6094 PAULO ROBERTO SOARES

S036 ROGERIO VOGELEI ANHAYA

10398 VINICIUS ANDREI KUNRATH

Total: 10

200
200
200
200

200
200
200

200
200
200

200

200

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

0710311990

19/11/2007

0610712015

1011012011

2110212018

1610812010

2110912011

2210112007

2310312018

01/0712016

15/0612016

0110311984

0410312008

1310312014

2310512012

0910512000

0210712012

15/004/1996
05/02/1985

05/0712011

02/0../19a.

02101/2017

10..10. REPERFllAGEM ASFAl riCA

10410 - REPERFILAGEM ASFAl nCA

10410 - REPERFllAGEM ASFAlTlCA

10410 - REPERFllAGEM ASFAlTICA

10410. REPERFILAGEM ASFAl riCA

10410. REPERFILAGEM ASFAlTICA

10410. REPERFllAGEM ASFAl TICA

10..10 - REPERFILAGEM ASFAL TlCA

10410. REPERFllAGEM ASFAlTICA

10410. REPERFILAGEMASFAlllCA

10410. REPERFILAGEM ASFAl llCA

10410 - REPERFllAGEM ASFALTtCA

10402. SETOR AlMOX10FICINAlTRANSP. - 33507

10402. SETOR AlMOXJOFICINAfTRANSP. - 33507

10402 - SETOR AlMOx'/OF1CINAfTRANSP .• 33507

10402 - SETOR AlMOX.IOFICINAfTRANSP. - 33507

1()402 - SETOR AlMOX IOFICINNTRANSP •• 33507

10..02 - SETOR AlMOX,IOFICINAlTRANSP. - 33507

10402 - SETOR ALMOX,/QFICINNTRANSP. - 33507

10.402. SETOR AlMOX.IOFICINAlTRANSP. - 33507

10402. SETOR ALMOX.IOFICINAlTRANSP .• 33507

1<M02 - SETOR ALMOX.IOFICINAlTRANSP .• 33507

OPERADOR DE MAQUINA

OPERARIO

OPERARIO

ATENDENTE DE PAVlMENTACAO

OPERADOR DE MAQUINA

MARROEIRO

OPERADOR DE MAQUINA

CALCETEIRO

OPERADOR DE MAQUINA

OPERADOR DE MAQUINA

OPERADOR DE MAQUINA

MOTORISTA

SOLDADOR

CHAPEADOR

MECANICO

CHAPEADOR

MECAN1CO AUXILIAR

AlMOXARIFE

SOLDADOR

BORRACHEIRO

MECAN1CO AUXILIAR

CHEFE POSTO COMBUSTlvEL-CC4

10404. SETOR PRAÇAS/PARQUES/JARDINS. 33524
5832 ADROALDO DA SilVA 200

5043 ANTONIO NUNES DE CAMARGO 200

6138 ANTONIO VANDERLEI ALVES 200

5194 CLAUDIO NUNES PEREIRA 200

5058 EVA DE OLIVEIRA 200

6998 FLADEMIR MACHADO INOlFENBUTTEl 200

08/0312007

01/1111989

31/0712008

23/1111987

01(1111989

1610712012

1<M04 - SETOR PRAÇASlPARQUESlJARDINS. 33524

10404. SETOR PRAÇAS/PARQUES/JARDINS - 33524

10404 • SETOR PRAÇASlPARQUESlJARDINS - 33524

10404 • SETOR PRAÇASJPAROUESlJARDINS - 3352<4

10404. SETOR PRAÇAS/PARQUES/JARDINS - 3352<4

10404 - SETOR PRAÇAS/PARQUES/JARDINS - 33524

OPERARIO

OPERARIO

CALCETEIRO

OPERARIO ESPECIALiZADO

OPERARIO

CALCETEIRO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores ds Cunha. 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ: 87.613.53510001-16
prefeitura@c8fBzinho.rs.gov.br
www.carBzlnho.rs.gov.br

RELATÓRIO DE lOTAÇOES DE 10400 A 10499

PERloDO: 08/2018

I MATRlc. I NOME
5084 IRACEMA ANTUNES

5201 JOSE CARLOS ROORIGUES DA ROCHA

5075 JOSE lUIS ZANETII

5830 MARTA CHAVES OOS SANTOS

5662 NELel DA SilVA
5090 NESMO DE QUADROS

5103 ROSA MARIA BEATRiZ DE MAceDO

10476 ROSA STElLA ACCO ALVES

Total: 14

Total da Geral: 89

C.HORÁRlA
200

200

200

200

200

200

200

200

ADMiSSÃO
0111111989

1510511990

01107/1983

0510312007

0210512000

02101/985

01111/1989

0810512018

I LOTAÇÃO
10404. SeTOR PRAÇASlPARQUESlJAROINS - 33524

10404 - SETOR PRAÇASlPARQUESlJARDINS. 33524

10404 ~SETOR PRACASlPAROUESlJARDINS - 33524

1Q.404- SETOR PRAÇASlPARQUESlJAROINS - 33524

10404 - seTOR PRAÇASlPAROUESlJAROINS - 33524

1G404 - seTOR PRAÇASlPARQUESlJAROINS - 33524

1040<' - SETOR PRAÇASlPAROUESlJARDINS - 33524

10404 _ SETOR PRAÇASlPARQUESlJAROINS - 3352"

I CARGO
OPERARIO

OPERARIO ESPECIALIZADO

OPERARIO

OPERARIO

OPERARIO

OPERARIO

OPERARIO

CHEFE SETOR PRACAS JARDINS CC"
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INTRODUÇÃO

Conforme solicitação da municipalidade, realizamos levantamento das
condições de Segurança e Higiene do Trabalho nas instalações da mesma,
objetivando elaborar o PPRA e o LTCAT (elaborados separadamente na mesma
data).

a PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, estabelece a
obrigatoriedade da elaboração e implementação do Programa, visando a
preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação,
reconhecimento, avaliação e conseqüente 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.

São considerados como "Riscos Ambientais", nos termos da NR - 09 os
agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que,
em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição,
são capazes de causar danos à saúde do trabalhador.

a instrumental empregado e os critérios de avaliação correspondem aos
internacionalmente aceitos, sendo considerados adequados para este tipo de
avaliação.

Já o LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho,
elaborado em separado, atende ao disposto no parágrafo 20

. do Artigo 68 do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto na 3.048 de
06/05/99.

a citado Artigo do RPS prevê que as empresas deverão manter Laudo
Técnico atualizado das condições ambientais de trabalho, expedido por
engenheiro de segurança do trabalho.

a supracitado Decreto foi regulamentado pela Instrução Normativa nO99
INSSIDC de 05/12/03, atualmente contemplado na IN INSS PRES na 20 de
11110/07,no seu Art. 158, que estabelece: "As condições de trabalho, que dão
ou não direito à aposentadoria especial, deverão ser comprovadas pelas
demonstrações ambientais, que jazem parte das obrigações acessórias
dispostas na legislaçãoprevidenciária e trabalhista", listando, no seu parágrafo
único, dentre estas o PPRA e o LTCAT.

3
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OBJETIVOS

As avaliações quantitativas e qualitativas realizadas nos locais de
trabalho examinados tiveram como objetivo verificar a magnitude dos riscos
ambientais, comparando os valores encontrados nas avaliações realizadas com
os limites estabelecidos pela Portaria 3214/78, e alterações posteriores.

O PPRA visa também, propor medidas de controle que contribuam à
eliminação ou minimização dos riscos encontrados, contribuindo para o
conforto e segurança dos trabalhadores da empresa, atendendo o previsto na
NR-09.

Tais "riscos ambientais" foram comparados com a Classificação de
Agentes Nocivos (Anexo IV do RPS - Decreto nO3.048 de 06/05/99), definindo
as condições de trabalho que dão ou não direito à aposentadoria especial,
descrevendo-as e classificando-as nos termos do citado Anexo (ver LTCAT).

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O PPRA baseia-se na Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, que
aprovou as Normas Regulamentadoras (NR's) do Capítulo V, Título II da CLT,
relativas a Segurança e Medicina do Trabalho.

A NR-9, da citada Portaria, trata do PPRA - Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais, que tem o seu desenvolvimento dividido em seis fases,
descritas no item 9.3.1, abaixo transcritas:

a) Antecipação e reconhecimento dos riscos;
b) Estabelecimento de Prioridades e metas de avaliação e controle;
c) Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores;
d) Implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia;
e) Monitoramento de exposição aos riscos; e
f) Registro e divulgação dos dados.
As três primeiras fases serão objeto deste trabalho, enquanto as fases "d",

"e" e "f' são de responsabilidade da empresa.
Também são consideradas na Avaliação dos Riscos a NR.6, que trata dos

Equipamentos de Proteção Individual destinados a proteger integridade fisica
do trabalhador, durante o exercicio do trabalho; a NR-15 possuindo 13 Anexos
que tratam das atividades e operações insalubres; a NR-16 possuindo três
anexos que tratam das atividades e operações perigosas; a NR-19 que trata do
depósito, manuseio e armazenamento de explosivos e a NR-20 que trata dos
líquidos combustíveis e inflamáveis.

As interpretações constantes do nosso trabalho são baseadas nas
observações e dados colhidos quando das nossas visitas às instalações da
empresa. Portanto, quaisquer modificações no processo, área fisica ou nos
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equipamentos, mesmo com a finalidade de eliminar riscos ambientais, poderão
afetar os valores obtidos. Sempre que ocorram modificações sugerimos que
novas verificações sejam feitas, com o objetivo de confirmar a permanência ou
não dos dados atuais.

Este trabalho tem validade de um ano, quando deverá ser reavaliado.
Caso ocorram modificações corno as citadas no parágrafo anterior a reavaliação
deverá ser realizada antes de tal prazo.

Todos os riscos constam na planilha de "Análise de Riscos Ambientais -
Antecipação e Reconhecimento" apresentadas no Anexo r.

Obs:
-este trabalho refere2~e. em-princípio, aos seJ;Yidoresyinculados ao'INSS,

que são minoria;
-servidores "CC's" executam .somente atividades burocráticas elou

administrativas, sem eXRosição habitual a a entes nocivos sigIlificativo .

5
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INFORMAÇÕES GERAIS

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social: Prefeitura Municipal de Carazinho
CGCMF: 87.613.535/0001-16
Endereço: Avenida Flores da Cunha, n° 1264
Município: CarazinholRS
Fone: 54 333 I 2699 CEP: 99500-000

2. DATA E LOCAL DO LEVANTAMENTO, NOME DOS
ACOMPANHANTES E FORMA DE CONTRATAÇÃO.

Levantamento realizado em dezembro de 20 I7, nos locais de trabalho dos
servidores.

Acompanharam os trabalhos diversos Secretários Municipais, além de
outros servidores, conforme a necessidade, inclusive o Sr. Erato M. Veiga
Pereira - Técnico em Segurança do Trabalho.

O signatário foi contratado pela empresa para realizar o levantamento
pericial, conforme Anotação de Responsabilidade Técnica - ART anexa.

3. CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE

Trata-se de uma prefeitura municipal, cuja classificação baseada na NR-04
da Portaria 32 I4/78 e alterações posteriores é a seguinte:
ATIVIDADES: 84.11-6-00 Administração pública em geral
GRAU DE RlSCO: 1

4. TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO

Nome: RAUL FENSTERSEIFER
Título Profissional: EngOde Segurança do Trabalho
Registro no Conselho: CREAlRS 53447-D
Endereço: Rua Saldanha Marinho, nO167
Bairro: Centro Fone: 5137101888
Município: LajeadolRS CEP: 95900-020

6
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5. MÉTODOS, PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E INSTRUMENTOS
UTILIZADOS.

Os equipamentos utilizados, os métodos e procedimentos técnicos
empregados estão descritos abaixo:
~ Dosímetros de Ruído da marca "OldS", modelo SIE 95 e calibrador
Medição efetuada durante a jornada normal de trabalho, com o aparelho
previamente calibrado instalado na lapela da vestimenta do trabalhador e
operando no circuito de Compensação "A" e circuito de resposta lenta
(slow). Os limites de tolerància são definidos pela NR-15 do MTE e as
metodologias e os procedimentos definidos na NHO-Ol da Fundacentro.
~ Medidor de nível sonoro SIMPSON modo886 e calibrador modo890
Medição efetuada junto ao ouvido do trabalhador, com aparelhagem
previamente calibrada e operando no circuito de Compensação "A" e
circuito de resposta lenta (slow). Os limites de tolerància são definidos
pela NR-15 do MTE e as metodologias e os procedimentos defmidos na
NHO-Ol da Fundacentro.
~ Conjunto de termômetros Questemp 15
Levando-se em consideração a classificação da atividade desenvolvida
quanto ao dispêndio energético no ciclo de exposição ao calor, as medições
são efetuadas no local onde permanece o trabalhador, à altura da região do
corpo mais atingida, atendendo o determinado pela NHO-06 da
Fundacentro e o limite estabelecido pela Portaria 3214/78 do MTE, NR-15,
Anexo nO3.
~ Bomba de Amostragem Pessoal - GILAIR-5
A avaliação de agentes químicos no ar, feita na zona respiratória do
trabalhador, através da aspiração de ar contaminado até o sistema de
coleta. Coletores adequados a cada substância (gases, vapores e poeiras).
Posterior análise do coletor por laboratório especializado. Velocidade de
coleta, quantidade amostrada, variável conforme o agente nocivo.
Considerada a temperatura ambiente e umidade. Os limites obedecerão aos
anexos Ii e 12 da NR-15 e as metodologias e procedimentos seguirão as
NHO 02, NHO 03, NHO 04 e NHO 07 da Fundacentro.
~ Bomba de aspiração DRÁGER modelo Acuro e tubos detectores

colorimétricos DRÁGER
A avaliação das concentrações dos agentes químicos através de método de
amostragem instantânea, de leitura direta, feita na zona respiratória do
trabalhador em 10 amostragens. Entre cada uma das amostragens há um
intervalo de, no mínimo, 20 minutos. Os limites, as metodologias e
procedimentos obedecerão ao anexo Ii da NR-15, bem como as
recomendações do fabricante.
~ Monitor passivo para vapores orgànicos 3M

7
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Para a avaliação quantitativa deve-se saber qual o contaminante a ser
analisado, bem como a temperatura e umidade ambientais. Instala-se
próximo à zona respiratória por determinado tempo. Os limites obedecerão
ao anexo 11 da NR-15 e as instruções para a amostragem acompanham o
monitor 3M. Posterior análise do coletor por laboratório especializado.
Obs: somente foram utilizados os equipamentos aplicáveis a empresa em

questão, cujos resultados estão descritos nas páginas seguintes.

6. SETORES ANALISADOS

Os setores analisados constam no Anexo I - Análise de Riscos Ambientais
- Antecipação e Reconhecimento.
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DA ESTRUTURA DO PPRA

a) PLANEJAMENTO ANUAL

METAS: As metas a serem atingidas são as "Medidas Propostas"
constantes nas planilhas de "Análise de Riscos Ambientais - Antecipação e
Reconhecimento" (Anexo I).

PRIORIDADES: Serão priorizados os riscos constantes das planilhas de
"Análise de Riscos Ambientais - Antecipação e Reconhecimento" (Anexo I)
cuja Categoria de Risco seja considerada Emergencial (IV), Crítica (IlI) e De
atenção (lI), nesta ordem, conforme abaixo:

CATEGORIA DO PRAZO PARA
RISCO-CR IMPLANTAÇÃO

EMERGENCIAL (IV) 90 DIAS

CRÍTICA (IlI) 180 DIAS

DE ATENÇÃO (lI) 360 DIAS

Poderá ser concedido prazo especial (maior ou menor) para implantação de
uma medida proposta, de acordo com a situação. Por exemplo: no caso de risco
muito grave o prazo poderá ser reduzido; no caso de modificação ou
equipamento com custo muito elevado o prazo poderá ser estendido. Tal prazo
constará do anexo IV - "Planejamento Anual".

A Implantação refere-se às "MEDIDAS PROPOSTAS" apresentadas no
Anexo I.

CRONOGRAMA: O documento "Planejamento Anual" (Anexo IV) inclui
o cronograma relacionando com as metas, devidamente priorizadas.

b) ESTRATÉGIA E METODOLOGIA DE AÇÃO

A estratégia adotada é de priorizar os riscos ambientais, considerada a
classificação por "Categoria de Risco", conforme quadro acima, ou seja, atender
prioritariamente os riscos de maior gravidade.

A metodologia de ação abrange a utilização de recursos humanos e
materiais próprios, quando possível, para a consecução dos objetivos (metas) ou
a terceirização das tarefas.

9
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Tal envolverá a execução das "Medidas das Propostas", o treinamento dos
trabalhadores envolvidos, se necessário e o registro do que foi realizado no
Anexo V.

A aplicação das estratégias e metodologia de ação cabe à empresa.

c) FORMA DE REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS
DADOS.

REGISTRO: Os dados decorrentes da realização das ações serão
registrados em folha específica ao final deste, denominado "Registro de
realização das ações do PPRA" (Anexo V).

Poderá, alternativamente, o registro das ações ser realizado no livro de atas
da CIPA, se houver. Tal será executado pela empresa.

MANUTENÇÃO: OSdados serão mantidos pela empresa no Anexo V do
próprio PPRA - documento base e nas suas alterações e complementações ou,
alternativamente, no livro de atas da CIPA, se existente na empresa.

De qualquer sorte os dados devem ser mantidos por 20 anos.
Cabe à empresa a manutenção de tais dados.

DIVULGAÇÃO: OSdados do documento base do PPRA, suas alterações
e complementações devem ser apresentados e discutidos na CIPA, se existente
na empresa, senão, deverão ser apresentados diretamente aos funcionários.

Os dados referentes à realização das ações previstas do PPRA devem ser
divulgados da mesma forma.

A divulgação é de responsabilidade da empresa.
O documento base e suas alterações deverão estar disponíveis, com acesso

imediato, às autoridades competentes.

d) PERIODICIDADE E FORMA
DESENVOLVIMENTO DO PPRA

DE AVALIAÇÃO DO

PERIODICIDADE DA AVALIAÇÃO: Anualmente o PPRA deverá ser
revisto, quando todas as alterações e complementações por ventura existentes
serão incorporadas ao novo documento base.

Na capa do documento consta a validade do mesmo.
Haverá complementações, sempre que novos setores ou atividades forem

incorporados, cabendo ao empregador (empresa) solicitá-las, mesmo que não
decorrido o período de um ano.

FORMA DE AVALIAÇÃO: O desenvolvimento do PPRA será avaliado
através da análise global (revisão) do documento base, quando serão realizados
os ajustes necessários e estabelecidas novas metas e prioridades, se for o caso.

10
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DO DESENVOLVIMENTO DO PPRA

a) ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

Os riscos são apontados através do Anexo I - "Análise de Riscos
Ambientais - Antecipação e Reconhecimento", por setor ou atividade,
conforme a necessidade.

b) ESTABELECIMENTO DE PRIORIDADES E METAS DE
AVALIAÇÃO E CONTROLE

São priorizados os riscos pelo critério da "Categoria de Risco" da seguinte
forma:

I) Irrelevante (controle de rotina)
- Para as situações não avaliadas:

• quando o agente não apresenta risco potencial de dano à saúde
nas condições usuais, descritas em literatura, ou pode
representar apenas um aspecto de desconforto e não de risco; e

• quando as condições de trabalho aparentes correspondem as do
item anterior.

Para as situações avaliadas:
• quando o agente for identificado, mas é quantitativamente

desprezível frente aos critérios técnicos; e
• quando o agente se encontra sob controle técnico e abaixo do

nível de ação.

11) De Atenção (controle preferencial/monitoramento)
- Para situações não avaliadas:

• quando o agente apresenta um risco moderado à saúde, nas
condições usuais industriais, descritas na literatura, não
causando efeitos agudos;

• quando o agente não possui LT (Limite de Tolerância) valor-
teto, e o valor de LT média ponderada é consideravelmente alto
(centenas de ppm); e

• quando não há queixas aparentemente relacionadas com o
agente.

Para situações avaliadas:
• a exposição se encontra sob controle técnico e acima do nível

de ação, porém abaixo do limite de tolerância.

1\
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I1I) Crítíca (controle prioritário)
- Para situações não avaliadas e quando o agente pode causar efeitos

agudos/possui LT (Limite de Tolerância) valor-teto, ou valores de
LT muito baixos (alguns ppm):
• quando as práticas operacionais/condições ambientais indicam

aparente descontrole de exposição;
• quando há possibilidade de deficiência de oxigênio;
• quando não há proteção cutânea específica no manuseio de

substâncias com notação-pele; e
• quando há queixas específicas/indicadores biológicos de

exposição excedidos (vide PCMSO).
Para situações avaliadas:
• a exposição não se encontra sob controle técnico e está acima

do LT - média ponderada, porém abaixo do valor máximo ou
valor teto.

IV) Emergencial (controle de urgência)
- Para situações não avaliadas:

• quando envolve exposição a carcinogênicos;
• nas situações aparentes de risco grave e iminente;
• quando há risco aparente de deficiência de oxigênio;
• quando o agente possui efeitos agudos, baixos LT e IDLH

(concentração imediatamente perigosa à vida/saúde) e as
práticas operacionais/situações ambientais indicam aparente
descontrole de exposição;

• quando as queixas são específicas e freqüentes, com
indicadores biológicos de exposição excedidos; e

• quando há exposição cutânea severa a substâncias com
notação-pele.

- Para situações avaliadas:
• a exposição não se encontra sob controle técnico e está acima

do valor teto/valor máximo/IDLH.
As categorias de cada um dos riscos apurados constarão no Anexo I.

c) AVALIAÇÃO DOS RISCOS E DA EXPOSiÇÃO DOS
TRABALHADORES

Com base na NR-15 (atividades e operações insalubres) efetuamos o
reconhecimento, avaliação dos riscos ambientais e da exposição dos
trabalhadores.

Todos os riscos constam no Anexo I - "Análise de Riscos Ambientais -
Antecipação e Reconhecimento", bem como as quantificações, quando possível
ou necessário, em planilhas próprias (Anexo lI).

12
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d) IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DE
SUA EFICÁCIA

No Anexo I - "Análise de Riscos Ambientais • Antecipação e
Reconhecimento" constam as medidas de controle propostas.

Cabe à empresa a implantação das medidas de controle propostas, bem
como o treinamento dos empregados, se necessário.

A avaliação da eficácia das medidas de controle ocorrerá juntamente com o
controle médico da saúde ocupacional dos funcionários, através da
comunicação de alterações ou agravamento das condições de saúde ocupacional
dos mesmos.

e) MONITORAMENTO DA EXPOSIÇÃO AOS RISCOS

Será realizada quando necessário, constando do Anexo I - "Análise de
Riscos Ambientais. Antecipação e Reconhecimento".

f) REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS

No Anexo V - "Registro de Realizações das Ações do PPRA", constarão
as ações/metas realizadas (riscos eliminados ou minimizados).

Tal poderá constar, alternativamente, nas atas das reuniões da CIPA, se
houver.

Caberá à empresa o preenchimento do Anexo V e a manutenção do mesmo,
assim como do próprio PPRA, pelo período mínimo de 20 anos.

Os registros e dados devem estar à disposição dos trabalhadores e
autoridades, cabendo a empresa manter uma cópia do PPRA no local de
trabalho.

13
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ORIENTAÇÕES GERAIS

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Os servidores expostos a agentes nocivos à saúde, passíveis ou não de

enquadramento na legislação previdenciária ou trabalhista, deverão fazer uso
regular de Equipamento de Proteção Individual (EPI's) adequado ao agente.

Para isso a empresa deverá manter os seguintes critérios:
- Fornecer os EPI's adequados à atividade e com CA "Certificado de

Aprovação";
- Registrar em ficha de registro os EPI's fornecidos aos funcionários e

coletar assinatura dos mesmos;
- Orientar os funcionários quanto ao uso correto do equipamento;
- Treinar e delegar a manutenção/higienização dos EPI's aos funcionários;
- Tomar obrigatório o uso;
- Fiscalizar o uso; e
- Substituir quando necessário.
Caso a empresa atenda os critérios acima descritos, os Equipamentos de

Proteção Individuais - EPI's serão considerados eficazes.

RUÍDO EXCESSIVO
A exposição excessiva a níveis de ruído elevados durante o exercício de

qualquer trabalho sem adoção das medidas protetivas adequadas, tal como na
operação de máquinas rodoviárias abertas, britadores ou roçadeiras, resulta em
prejuízos da audição por lesão nas zonas de percepção neuro-sensoriais, em
função da estimulação enzimática excessiva, o que condiciona numa perda
auditiva de caráter irreversível que varia em função de inúmeras variáveis, tais
como: tempo de exposição, níveis de ruído, sensibilidade individual e que se
denomina surdez ocupacional.

Os graus da denominada surdez ocupacional são variados, indo desde
pequenas perdas de sensibilidade para freqüências em tomo de 4000 Hz até
perdas totais, que podem se estender a todo o espectro auditivo.

O caráter da doença é incapacitante e irreversível e frente a mesma a
conduta é expectante.

Um ruído composto começa a causar patologia coclear irreversível ao
superar os 85 dB(A). O traumatismo sonoro é mais importante e se instala mais
rapidamente a medida que aumenta a intensidade do som (número de decibéis).

Relativamente a freqüência, qualquer uma delas, pode causar a surdez
ocupacional. São mais traumatizantes os ruídos cujo espectro sonoro é
composto por frequências altas (Van Dishoeck, 1951 Gravendeel, 1961).

Um ruído de freqüência de 4000 Hzjá começa a causar patologia cOclear a
uma intensidade de apenas 81dB.

14
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Com 100 horas de exposição ao ruido traumatizante, podemos encontrar
patologia coclear irreversível. No desenrolar desta, apresentam importante papel
os intervalos de descanso acústico, que permite a recuperação enzimática das
células sensoriais excessivamente estimuladas.

A sensibilidade individual é fator que não pode ser medido antes que
ocorram as lesões.

Apenas depois de instalada a doença, considerando-se as características do
acima delimitadas, é que podemos ter uma ideia aproximada sobre as
características pessoais do paciente que apresenta a doença.

A Portaria 3214/78 NR-15 anexo I, determina os períodos máximos de
exposição diárias permissíveis para os respectivos níveis de ruído contínuo,
numa relação inversa, ou seja, quanto mais elevado o ruído menor deve ser o
período de exposição ao mesmo.

Para neutralizar a ação dos agentes propomos algumas medidas cuja
viabilidade técnica e econômica deve ser avaliada pela empresa.

a) Controle Ambiental
o Enclausuramento total ou parcial das fontes geradoras de ruído,

isolando a fonte (máquina, etc.) do restante do ambiente de trabalho.
o O enclausuramento pode ser feito utilizando-se material isolante

acústico, material absorvente (lã de vidro, espuma de poliuretano) ou
paredes duplas (enclausuramento duplo).

o Instalação de barreiras que impeçam a propagação do ruído para
outros locais, junto a máquinas e operações ruidosas. Tais barreiras
devem ser construídas de material isolante acústico e revestidas por
material absorvente acústico no lado em que encontra-se a fonte de
ruído. Deve-se ter cuidados especiais na construção de barreiras e
mesmo no enclausuramento, procurando vedar as portas com
borrachas e evitar de ligar os dutos de ventilação diretamente a área
de trabalho adjacente, pois haverá passagem de som.

o Retirar as fontes geradoras de ruído do local, transferindo-as para
local isolado.

o Instalação de material absorvente de ruído nas paredes e forro pode
reduzir consideravelmente a reflexão do som nas paredes ou
superfícies lisas e duras.

o Isolar as máquinas do piso por meio de molas ou blocos de borracha
(material resiliente), evitando vibrações.

o Realizar manutenção periódica dos equipamentos, como a troca de
rolamentos desgastados, ajuste de folgas, instalação de silenciadores
nos escapamentos de ar de máquinas e ferramentas pneumáticas.

o Isolar os empregados em salas adequadamente isoladas
acusticamente.

15
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b) Controle Do Pessoal
o Rodízio do pessoal entre locais com níveis elevados de barulho e sem,

ou com baixos níveis, feito de modo que a dose equivalente seja
inferior a l.

o Fornecer, enquanto implantar as demais medidas, protetores
auriculares tipo plug ou concha. Os protetores devem possuir o
Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA) e os
funcionários deverão receber treinamento para o correto uso.

o Deverão ser realizados exames audiométricos admissionais,
periódicos e demissionais nos empregados expostos a elevados níveis
de ruído, independente da utilização de protetores auriculares.

UMIDADE e ÁLCALIS CÁUSTICOS
OS servidores que atuam com umidade excessiva, tal como na limpeza de

banheiros e outras instalações, de utensílios domésticos (em especial as
Serventes), na colocação e manutenção da rede cloacaUpluvial, lavagem de
veículos e máquinas rodoviárias, etc (em atividades habituais ou eventuais),
devem utilizar luvas de proteção quando em contato com produtos químicos e
no caso de estarem realizando atividades sobre o piso encharcado deverão
utilizar botas de borracha.

Os servidores que atuam em serviços com cimento e cal (argamassa ou
concreto) também deverão usar luvas e botas impermeáveis.

A utilização de produtos contendo hidróxido de sódio (soda cáustica),
hidróxido de potássio (potassa cáustica), ou hidróxido de amônia, ou seja,
produtos de limpeza oferecem riscos de danos à saúde de quem os emprega, tais
como: elevação do pH da pele, que traz como conseqüência, dermatite de
contato por irritação primária, remoção da camada lipídica devido a reação das
gorduras com o NaOH formando sabões e ainda queimaduras com lenta
cicatrização por danos nas camadas mais profundas da pele.

AGENTES BIOLÓGICOS
OS servidores que efetuam limpeza de banheiros, vestiários ou coleta de

lixo dos banheiros e manutenção da rede esgoto cloacal devem utilizar luvas
impermeáveis como EPI, pois o risco de doenças infecto-contagiosas está
presente neste tipo de atividade devido ao possível contato com excreções
humanas.

Para os funcÍonários que atuam nos Postos de Saúde também existe o
risco de contágio, pois para haver a transmissão de doenças por CONTÁGIO,
ensina o eminente Dr. Walter Leser, "é indispensável um estreito
relacionamento entre afonte de infecção e o novo hospedeiro vertebrado, para
que possa ocorrer a transferência direta ou praticamente direta do material
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infectante. recentemente eliminado ou não alterado pelas condições do meio.
Com tal relacionamento dizemos que a transmissão ocorre por contágio.
devendo ser distinguidas duas modalidades":

1- implica na justaposição de superjicies. reduzindo CONTÁGIO
IMEDIATO: a zero o tempo de exposição do agente ao meio exterior;
esta condição se verifica na transferência do agente durante relações
sexuais. por beijo na boca, por mordedura e nas infecções
congênitas;

11- CONTÁGIO MEDIATO: semjustaposição de superjicies. mas sempre
ocorre com o relacionamento que assegura tempo de permanência do
agente no meio exterior suficientemente curto para que o material
infectante não se altere. Três formas de transmissão por contágio
mediato devem ser referidas:

a) por gotículas: composta por um núcleo infectante envolto em massa
liquida, são projetadas pela fonte de infecção ao respirar,ja/ar. tossir ou
espirrar; podem jlutuar no ar por tempo que depende do seu peso e
tamanho. mais deste do que daquele; com o progressivo dessecamento
aumenta a possibilidade de permanecerem emjlutuação no ar;

b) por fómites: entende-se por fómite um objeto qualquer (talheres. copos.
brinquedos. chupetas. por exemplo) contaminado; a transmissão por
fómites será incluída. no contágio mediato quando satisfeita as
especificações de definição;

c) pelo mecanismo mão/boca: a mão do novo hospedeiro se contamina com
material infectante recentemente eliminado pela fonte de infecção. sendo
o agente por e/a conduzido para a boca ou mesmo para outra porta de
entrada possível como as mucosas nasal ou conjuntivas. por exemplo.
Este tipo de transmissão é importante porque pode. também. estar
envolvido na transmissão de agentes eliminados por excretas.

Impossível uma rigorosa definição de limites de tempo para a ocorrência
do contágio mediato, interessando para tanto uma avaliação do grau de
relacionamento entre a fonte de infecção e o novo hospedeiro.

Tal risco está especialmente presente nos trabalhos ou operações em ocorra
contato com pacientes ou material infecto-contagiante ou objetos de uso desses
pacientes, tais como pratos, talheres, copos, medicação, seringas, toalhas,
cobertas, lençóis, etc, não previamente esterilizados.

Para tanto sugere-se a utilização de EPI's adequados a cada situação, como
luvas, guarda-pó, avental, máscara em tecido e outros.

Também os riscos de contágio decorrentes dos acidentes com material
perfurocortante são elevados principalmente em doenças como AIDS, hepatite
viral "8", tuberculose, etc., independente muitas vezes do uso de EPI's. Nestes
casos devem ser utilizados procedimentos que evitem acidentes desta ordem,
além de vacinação no que for possível.
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CONTATO COM GRAXAS E ÓLEOS MINERAIS.
Os Mecânicos que mantem contato com óleos e graxas, deverão utilizar

sempre luvas nitrílicas ou cremes protetores para as mãos como EPI.
Tanto as luvas como o creme devem possuir Certificado de Aprovação do

Ministério do Trabalho (CA).
A "Manipulação de alcatrão, breu. betume, antraceno. negro de fumo,

óleos minerais, óleo queimado. parafina ou outras substâncias cancerígenas
afins.", são responsáveis por freqüentes dermatoses por irritação primária,
dermatoses alérgicas e as elaioconioses que são lesões decorrentes da
impregnação progressiva do folículo pilosebáceo. Este facilmente sofre uma
infecção secundária, gerando piodermites e abcessos.

ILUMINAMENTO DEFICIENTE
A necessidade de iluminação adequada para boa realização de qualquer

tipo de atividade é uma assertiva que provem bom senso associado à soma das
verificações que foram se acumulando com o tempo.

Verificou-se que algumas posições de trabalho, incluindo salas
administrativas, corredores e demais dependências não possuem os níveis
mínimos de iluminância recomendados pela NBR-5413. Em geral nas posições
de trabalho com bom aproveitamento da iluminação natural (próximo a janelas)
tais níveis são atingidos.

Assim é de conhecimento que a má iluminação causa fadiga geral,
especialmente quando se lida com objetos de tamanho variado e ou se lê
diversos documentos com letras e cores diferentes num determinado ambiente,
isto com luz natural, artificial ou combinada.

Baseado principalmente na fadiga visual causada pela iluminação
deficiente, vários organismos que estudam o assunto entre nós, especialmente a
ABNT e o Ministério do Trabalho que elaboraram uma tabela com um quantum
mínimo de iluminação, de acordo com a tarefa a ser executada, trata-se da NBR
5413, Norma Brasileira Registrada no INMETRO".

Uma boa iluminação presta-se para:
* Permitir a execução de trabalhos sem determinar fadiga visual;
* Amenizar a incidência de diminuição de acuidade visual;
* Prevenir a aparição de fadiga precoce do aparelho visual do
trabalhador;

* Contribuir para diminuir e ou prevenir a ocorrência de acidentes do
trabalho, pois sabe-se que em locais mal iluminados estes podem
aumentar numa proporção de 15 a 25%.
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Diminuindo e ou prevenindo a fadiga visual e geral, há aumento do
conforto pessoal e geral, diminuindo a quantidade de erros e a ocorrência de
acidentes.

Visando um aumento nos niveis de iluminamento nos locais que
apresentaram níveis insatisfatórios sugerimos:

* Aumento no número e/ou potência das lâmpadas;
* Aproveitar, tanto quanto possível, a iluminação natural, seja pela

instalação de janelas ou pela colocação de telhas translúcidas, sempre
observando o aumento de temperatura interna que tal medida poderá
acarretar;

* Efetuar manutenções periódicas nas instalações responsáveis pela
iluminação, trocando lâmpadas queimadas ou no final da vida útil,
efetuar limpeza periódica das mesmas, etc.;

* Instalar luminárias que permitam melhor rendimento das lâmpadas;
* Instalar iluminação suplementar nas atividades ou operações onde os

níveis mínimos de iluminamento não sejam possiveis de serem obtidos
com a iluminação geral do setor (iluminação suplementar em locais
específicos); e

* Pintar teto e paredes com cores claras, facilitando a reflexão da luz
incidente.

Nos locais onde existe influência da iluminação natural poderão ocorrer
variações significativas nos níveis de iluminamento verificados, conforme a
hora do dia e as condições do tempo, devendo os níveis mínimos ser garantidos
por iluminação artificial. Tal deve ser especialmente observado no caso de
trabalho à noite.

Obs: o anexo nO 04 da NR.I5 foi revogado em 1990. portanto. deixou de existir O

enquadramento do adicional de insalubridade em função de iluminação insuficiente.

INSOLAÇÃO
Os servidores com exposição excessiva (prolongada) aos raios nocivos do

sol estão sujeitos a dores de cabeça e doenças de pele. Sugere-se que sejam
fornecidos bloqueadores solares (filtros), além de chapéus com abas.

INCÊNDIO
Sugere-se que em todos os setores sejam instalados equipamentos de

combate a incêndio, dimensionados segundo a NR-23 da Portaria 3214/78 do
Ministério do Trabalho, ou que sejam revisados os já existentes.

Cada setor deverá ter pelo menos um servidor devidamente treinado no
combate a incêndios.
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CHOQUES ELÉTRICOS
Todas as máquinas/equipamentos elétricos (betoneira, serra circular, etc)

deverão ter aterramento elétrico de acordo com a NR-lO.
Trabalhos na rede elétrica somente podem ser executados por servidor

habilitado (Eletricista).

EXPLOSÃO
O compressor de ar da Oficina deverá ser submetido à inspeção periódica

nos termos da NR-13, que trata da Inspeção de Caldeiras e Vasos sob Pressão.

Lajeado(RS), 04 de dezembro de 2017.

RAUL FENSTERSEIFER
CREAlRS 53447-D
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ANEXOS

=> ANEXO I
"Análise de Riscos Ambientais - Antecipação e
Reconhecimento"

=> ANEXO 11
"Avaliação dos Agentes Físicos ou Químicos"

=> ANEXO 111
"Planejamento Anual"

=> ANEXO IV
"Registro de Realização das Ações do PPRA "
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ANÁLISE DE RISCOS AMBIENTAIS - ANTECIPACÃO E RECONHECIMENTO
ANEXO I

Empresa: P.M. de Carazinho Unidade: -
Setor: Administração N° de funcionários: -
Dcsnição do setor: Arca aproximada: 1.200 m' Pé direito aproximado: .l...........m Prédio de 2 pisos
IJarcdcs: [LJ Alvenaria """"'0 Madeira Outros: ------._. -
Divisórias: D Madeira D Inexistente Outros: alvenaria -_ .._-_.
Cobertura: B Telha de barro 8Fihrocimcnto B Metálica _nm.m ••• Q Chapa de Concreto' Forro: _l1J.ooeira
Iliso: Concreto .I{ Cerâmico Madeira OUlroS: •
Vcnlilaçào: [X] Natural EE Artificial (Ar condicionado) DArtificial (Ventilador/Exaustor) Janelas tipo: Correr, madcira.c basculªnk!
Iluminação: ~Natural x Artificial Lâmp8das do Tipo: _.rluorç1!.ç,,~n~1.x 49 W __ - _. . .. -_.._-- .. ._._ ..........'.
Ilescrição das Atividades: nas diversas salas estào distribuidas diversas secretarias ou órgãos, tais como Gabinete do I.rcfcito. Secretaria da Administração, RIJ, Procuradoria Geral.
Desenvolvimento Social e Turismo, Financas. Tribulação. Recepção. entre oulros' no local são desenvolvidas atividades burocráticas c administrativas.

N" RISCO T. F.. CAUSAlFONn: EFEITO C.R. MEDIDAS EXISTF.NTF.S CA MEDIDAS
F.PI', PROPOSTAS

OI Álcalis Cáusticos 2 horas Água Sanitária e outros
Dermatites de contato 11 Uso eventual de luvas 12.895

Exigir e Jiscalir..rr o uso
p/ dia produtos de limpc1..a (faxineira) impermeáveis regular

30 mio p/ Limpe1..a dos hanheiros em
Doenças Infecto- Uso eventual de luvas Exigir e fisealil.ar o uso02 Agentes Biológicos

dia geral. recolhimento de lixo dos
Contagiosas

11
impermeáveis

12.895
regularbanheiros, ctc.(faxineira)

C.R .• Categoria de Risco; 1- Irrelevante; 11- De Atenção; IIJ - Critica; IV - Emergt:ncilll.
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Secretaria de Obras e A ricultura N° de funcionários:
ANEXO I

Descrição do setor: Arca aproximada: m' PI! direito aproximado: ............... m
Paredes: CJ Alvenaria -gMadeira Oulros: ._-
Divisórias: DMadeíra Inc)(istentc Outros: _._ .....• ---
Cobertura: B Telha de barro BFibroçÍmeolo DMelálka O Chapo de Coocreto Forro:
Piso: Concreto Cerâmico OMadeira Outros: _Pcdr.a.i[~.gH~!!.L-__ -_.----_._-
Ventilação: BNatura, Artificial (Ar comlicionadn) DArtificial (Ventilador/Exaustor) Janelas tipo;
Iluminacão: Natural DArtificial I.âmpudas do Tipo: _!-Jml!a~tí}s miJ!tftl. -'- ...... __ o ..__ ..... .- ..._ ..-_ .. ..._ ..... .__ .__ ...-

Descrição das Atividade5: em área ccrcada estão instalados diversos prédios, tais como o administmtivo, guarita. garagem. olicinu. pintura. depósito. rampa de lavagem/lubrificação,
tanque de abastecimento da frota; a campo são realizados diversos serviços tais como manutenção de estradas e ruas pavimentadas. podas c roçadas. serviços de pintura a pincel c pistola.
pintura viária. consertos na rede hidráulica, elétrica e de esgoto; tiscali/.ar c orientar recolhimento c triagem de lixo urbano; os servidores dispõe de alguns EPl's apropriados para
desenvolver sua'i atividades (botinali, uniforme. luvas de raspa, óculos de segurança. ctc), mas não há reposição regular; no mesmo pátio está a Scc. da Agricultum. que possui tratores c
implementos e esteraueim. l1ue faz eventual anlicadio de defensivos al!ríeolas e inspccão em abatedouro.

N" RISCO T. E. CAUSA/FONTE EFEITO C.R. MEDIDAS EXISTENTES
CA MEDIDAS

EPI', PROPOSTAS

Manutenção mecânica Dermatites de contato. Exigir c fiscalizar uso de
OI Óleos minerais Diário (,erviços rápidos) e foliculites, 111 . -

lubrificação da frota (rampa) piodermites. etc.
creme de proteção

02 Explosão - Compressor de ar Lesões diversas/mortc 111 . - Efetuar inspeções nos
lermos da NR-13

Alé 6
Perda de audição. Exigir c fiscalizar uso

03 Ruído horas
Máquinas rodoviárias abertas dores de cabeça. 111 - - regular de protetores

gustrite. etc. auriculares

04 Álcalis Cáusticos - Serviços com cimento e cal Dermatites de contato. 11 - . UlíJíz.açilo de luvas PVC

I.avagem de veículos em rampa
Penetração de agcntes Uso regular de botas de

05 Umidade excessiva . hidrossolúveis, 11 Uso eventual dos EPl's - borracha. avental em napa
(eveotual)

paroniquias, etc. c luvas impermeável.
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Continuação

IUSCO T. E. CAUSA/FONTE En:ITO c. I{. MEDIDAS EXISn:NTES CA ~n:DIIlAS
N° EPl's PROPOSTAS

Perda de audição. Uso de protetores auriculares e Uso regular de botinas.
06 Ruído 5 horas Roçadciras manuais dores de cabeça. 111 máscara panurárnica

5528 avental e luvas de couro.
gastritc, etc.

Queimaduras,
Curso sobre NR-lO c liSO de

Choque elétrico Risco dos trabalhos com linhas EPI's - uso de cinto de
07 - fibrilação ventricular, 111 - -

(iluminação pública) cncrgizadas - quedas morte.
segurança c holinas dc

Eletricista

08 Risco Biológico Inspeção dc abatc Contaminaçáo 111
Uso de luvas e botas- impermeáveis

. -

T. E.: Tempo de Exposição
CR. ~Categoria de Risco: l-Irrelevante; 11- De Atenção; 111- Critica; IV - Emergencial.
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Secretaria da SaúdelPostos de Saúde IN° de funcionários:
ANEXO I

Descrição do setor: Arca aproximada: 300 m' Pé direito aproximado: .7:,.7. .....•.. m prédio de 2 pisos
I)arcdcs: GJ Alvenaria --cJMadcira Outros: -------
Divis6rias: aMade;ra DInexistente Outros: _!llY.I~!1Wi!\G:f-'----------------------"-----'-------'-------
Cobertura: Telha de b,UTO 8Fibrodmcnlo GJ Metálica x Chapade Concreto Forro: J~~çirª_ ___________
I)iso: Concreto x Cerâmico DMadeira Outros:
Ventilação: 83Natural ffi Artilicial (Ar condicionado) [LJ Artificial (Ventilad()rll~xaustor) Janelas tipo: basculanll.'S
Iluminação; x Natural x Artificial Lâmpadas do Tipo: FJ~_<:,rcs~ntes2x40 _ .. . ._-_... -- ...-_. .....__ ._..._-- .. .. ---
Drscr-ição das Atividades: são atendidas pessoas em diversos postos de saúde especlficos para cada necessidade; são realil.adas em atividades tais como consullas médicas. atendimento
dentário. cumtivos, nchuli:t.açtles. aplicação de injeções, vacinação. entrega de remédios, atendimento a acidentados e demais atividades inerentes a postos de saúde; Fisioterapia; coleta e
análise bioLluímica; transporte de pacientes efetuado nor ambulância; Visiladorcs do PIM c Al!cntcs Comunitários de Saúde reali7.am visitas a domicilio.

N" RISCO T. E. CAUSA/FONTE ~:F~:ITO C. R. MI<:DIDASEXISTENTI<:S CA MI<:DIDAS
F.Pl's I'ROPOSTAS

Limpeza dos banheiros em

OI Agentes Biológicos - geral, vestuários. recolhimento Doenças Infecto. 11 Uso de luvas impermeáveis 13.030 Fiscalizar o uso regular
de lixo dos hanheiros. Contagiosas

etc.(faxineira)

Atividades em contato com
Doenças Infecto. Uso de luvas de procedimento 36.964

Disponibili7.ar óculos de

02 Agentes Biológicos . pacientes e objetos do uso dos
Contagiosas

11 e máscara descartável (luvas)
segurança pard postos de

mesmos não estcrili7.ados. saúde

T. E.: Tempo de Exposição
C.R.• Categoria de Risco: I -Irreleva.nte; li-De Atençào; 111- Critica.; IV - Emergencial.
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Secretaria da Educa 'ão N° de funcionários:
ANEXO I

i)escrição do setor: Arca aproximada: m' Pé direito aproximado: .......... -.... m
Paredes: [=:J Alvenaria UMadcinl Outms: ----- -
r)ivisórias: C]Madeira O Inexistente Outros: _!:'lY~P.~Xi{\D--.---'------"._._._----_ .._---'.'-"---'
Ctlocrlurd: CJ Telha de barro BFibrocimcntn BMetálica Chapa de Concreto Forro: . - ---
Piso: C]Conerelo Cerâmico Madeira Outros: -------
Ventilação: BNatural BArtificial(Ar condicionado) DArtiflciaI(Vcnliladorlii~auSlorl Janelaslipo:
Iluminaçi1o: Natural Artificial 1.àmpadas do Tipo: .._- ..... -- .. -_..-.'-- .._ .....- -- ..
Descrição das Atividades: neste selor são administradas a.'i diversas escolas e creches municipais. bem como o transporte de alunos em ônibus; nas escolas são preparados as refeições
para os alunos.

N" RISCO T. E. CAUSA/FONTE EFEITO MEDIDAS EXISTENTES
CA MEDIDAS

C. R. EPI', PROPOSTAS

Limpcl.a dos oanheiros em Ooenças Intl.-cto-
OI Agentes Biológicos . geral. recolhimento de lixo uos Uso de luvas impcrrncãveis 13.030 fiscalizar o uso regular

banheiros, etc.(faxincira)
Contagiosas 11

Água Sanitária e outros
Utilização eventual de luvas de 10695 Ex.igire fiscalizar o uso

02 Álcalis Cáusticos 2 h/dia Dermatites de contato 11 borracha. se piso encharcado. 315\ das luvas de látex c botas
produtos de Iimpe/.a (faxineira) usar botas de borracha. 26629 de borracha.

Eventual contato com crianças Doenças Utilização de luvas
Ex.igire fiscalizar o uso

03 Agentes Biológicos - doente, (Atenden!e de Creche) 11 - das luvas impermeáveis
e lroca de fraldas Infccto-Contagiosas impermeáveis descartáveis descartáveis

T. E.: Tempo de E"posiçâo
CoR.• Categoria de Risco: I-Irrclevante; 11- De Atenção: 111- Critica; IV - Emergencial.
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ANEXO I

Setor: Secretaria da Assistência Social NU de funcionários:

Descrição do setor: Arca aproximada: m' Pé direito aproximado: ............... m
I)arcdcs: BA'venaria ~Madeira Outros: ----_._----------------_. .. _-- ______ 0_-
Divisôrias: Madeira Inexistente Outros:

-ª.lY.!dl~.d~DCh~-pad;Cun~i~---"---'-Forro: _.==-._--=~=.==~~-===Cuhertura: ~ Tolhade hOlTll Fibrocimcnto O Metálic.
O Madeira

. --_ ..
Piso; Concreto Cerâmico Outros:
Ventilação: Natural c=J Artificial(Ar condicionado) DArtificiuI(Ventilador/Exaustor) Janelastipo:
Iluminação: Natural D Artificial Lâmpadas do Tipo: ..._--- _ .. -- .-0--- .. _.0.- ..

Descrição d.1S Atividades: neste setor são administradas as ca•.•as de acolhimentos de menores em situação de risco; af.cndimento psicológico c de assistência social. atividades de
rccreuçàll. transporte c preparo de rcfeiçôes para oS menores.

N° RISCO To Eo CAUSA/FONTE EFEITO MEDIDAS EXISTENTES
CA MEDIDAS

C. Ro [1'1'5 PROPOSTAS

Limpcl..ados banheiros em Doenças Inre~to-
OI Agentes Biológicos - geral, recolhimentu de lixo dos Uso de luvas impcrmc.,veis IJ.O)O Fiscalil.ar o uso regular

banheiros. etc.(faxincira) Contagiosas 11

Água Sanitária c outros
Utili7açâo eventual de luvas de 10695 Exigir e fiscali7.aro uso

02 Álcalis Cáusticos 2 hldia Dermatites de contato 11 borracha. se piso encharcado, )151 das luvas de látex e botas
produtos de limpc7..a(faxincird) usar botas de borracha. 26629 de borracha.

Eventual contato com criançac; Doenças Utili1.açãode luvas
Exigir c fiscali7.aro uso

O) Agentes Riológicos . doentes (Atendente de Creehe) 11 - das luva" impenneávcis
e troca de fraldas

Infccto~ontagiosas impermeáveis descartáveis descartáveis

r. E.: Tempo de Expmllção
C.R.• Categoria de Risco: I -Irreltvante; 11- DeAlençl1o;111-Critica: IV - Emergencial.
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AVALIAÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS OU QUÍMICOS
ANEXO 11

AVALIAÇÃO DE RuíDO
Nivel de Ruído

Nlvel de Nlvel de Tempo de ExposiçAo
Reduçilo de Ruldo no L.T.

CONIJIÇÕES DA
(dO) no Circuito do Protetor ouvido com Para

N. liA TA SETOR uA" li/DIA
FONTES DF. RuíDO MEDIÇÃO Auricular orotdor

d8(A) Vuificado
Máximo Impacto

*MTIo: **INSS NRR ,e mie i in" rermi~Hilvel

OI . Obra. Carregadeira aberta 1>osimelria 97,S 97,S
-; , 6:00 1:15 .

02 Obra, Retrocsc..wadeira aberta Dosimetria 95,4 95,S . . 6:00 1:45 ,
-

03 Ohra. Moloniveladora aberta Dosimetría 89,2 89,4 . , 6:00 4:00 .-
04 Obra. Roçudeira manual Medição 88 88 . . 6:00 5:09 .

-
05 - Obras Caminhão/ônibus Medição até 82 até 82 - . 6:00 8:00 .

06 - Agricullunt Trator agrlcola aberto Medição 88/89 88/89 . . 6:00 1:00 .

As Linhas sombreadas rcprcscntwn as medições superiores ao limite de tolcl1incia estabelccido no Anexo OI da NR-lS ou Dccreto 3048/99.
L.T. = LIMITE DE TOLERÃNCIA .

.,.MTE _ Valores segundo critério da Portaria MTb 3214nS.
"'.INSS _ Valores segundo critério do Decreto 3048/99 e alterações - Niveis de Exposição Norrnalb.ados (NEN).

Obs: as mediçõe!;por dosimetriaforam efetivamente reali:adas em outra prefeitura,
mas em máquinas e condições de uso iguais ou semelhante, portanto similares.
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ANEXO 11
DOSIMETRIAS DE RuíDO

Setor: Secretaria de Obras
AtividadelFunção: Operador de pá-carregadeira aberta

Arquivo Op. de Carregadeira.CM I;
Local ização Op. Carregadeira
Tipo de dados Leq

Ponderaçao A
Inicio 15/02/1207:15:00

Fim 15/02/12 17:05:00
Taxa de troca a 5

TWA Dose

Localização dBA %

Op. Carregadeir 97,5 565,7

Conforme :\1Tb NR - 15
110

90

85

80

75

70

65

Arquivo Op)de Carregadeira.CM ;

Localização Op. Carregadeira

Tipo de dados Leq

Ponderação A

InIcio 15/02/12 07: 15:00

Fim 15/02/12 17:05:00

Taxa de troca Q 5
TWA Dose

Local ização dBA %

Op. Carregadei" 97,5 565,7

Conforme INSS - D«rtto 3048J99 e Allera

60
08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h

Equipamento: Dosímetro de ruído, marca 01dB, modelo SIE 95
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Setor: Secretaria de Obras/Agricultura
AtividadelFunção: Operador de Retroescavadeira aberta

Arquivo Operador Retro.CM!;
Loca Iização Operador Retro

Tipo de dados Leq
Ponderação A
Inicio 15/02/1207:16:00
Fim 15/02/12 12:07:00
Taxa de troca C 5

TWA Dose

Localização dBA %
Operador Retro 95,4 422,8

Conforme MTb:'<iR - 15
120

115

110

105

100

75

70

65

55

Arquivo Operador Retro.CM'
Localização Operador Retro
Tipo de dados Leq
Ponderação A

Inicio 15/02/1207:16:00
Fim 15/02/12 12:07:00
Taxa de troca ( 5

TWA Dose

Localização dBA %
Operador Retro 95,5 428,7

Conronne INSS - D«rdo 3048199 e Allera 6es

50
08h 09h 10h 11h

Equipamento: Dosímetro de ruído, marca OldS, modelo SIE 95
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Setor: Secretaria de Obras
AtividadelFunção: Operador de Motoniveladora aberta

Arquivo Op. Motoniveladora.CM:;

Localizaç3o Op. Motoniveladora

Tipo de dados Leq

Ponderaç3o A

Inicio 15/02/12 07:22:00

Fim 15/02/1216:12:00

Taxa de troca Q 15
TWA Dose

Localização dBA %----_.
89,2Op. Motonivelado 179,0

Arquivo Op. Motoniveladora.CM 13

Localização Op. Motoniveladora
Tipo de dados Leq

Ponderaç3o A

Inicio 15/02/1207:22:00

Fim 15/02/12 16:12:00

Taxa de troca Q 5
TWA Dose

Localização dBA %

Op. Motonivelado 89,4 184,0

Conforme MTb SR - 15

110

105

100

Confonnt I~SS- Decreto J{).t.8II)9~ Alttnlç6n

80

75

70

65

60

55

50
08h

Equipamento:
09h 10h Ilh 12h 13h 14h

Dosímetro de ruído, marca OldS, modelo SIE 95
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REGISTRO DE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PPRA

oi-
en
••••\;:k. '11" •••,~"

dI.'I'.ll,,~"'('

DATA META/AÇÃO o QUE FOI REALIZADO

ANEXO IV
ASSINATURA DO
RESPONSÁ VEL

Obs: anexo a ser preenchido pela empresa.
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PLANEJAMENTO ANUAL

ANEXO 111
"RIORIDAIlES

CRONOGRAMA
SETOR

META/AÇÃO

Mês/AnoC. R. I'razo (dias)
Todos os setores Fornecer, exigir c fiscaliz.aro uso regular dos EPl's adequados as

lI! 180 Jul/18atividades desenvolvidas. conforme orientação do SESM"'",

Obras/Agricultura Exigir c tiscali7.ar uso regular de protetores auriculares na operação
lI! 180 Jul!l8de máquinas rodoviárias abertas ou equipamentos ruidosos

Uso de luva,; impermeáveis em serviços cum agentes biológicos
Obras! Agricultura como na rede de esgoto. com animais. lixo. etc,

lI! 180 Jul!l8ou qualquer agente químico como óleo mineral, cal/cimento. tintas,
etc (mesmo que em serviços eventuais).

Todos os setores Implantar o ppcr -l'luno de Prevenção de Combate a Incêndio nos
I! 360 Dc7lJ 8

principais prédios municipais.

Fornecer renovação do curso para todos os servidores (Eletricistas)Obras que trahalham com rede elétrica (NR 10), proihindo os trabalhos em 11 360 De71IBeletricidade para os servidores que não possuírem o curso.
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OF. 399/201 B

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERViÇOS URBANOS

Carazinho/RS, 20 de agosto de 2018.

Senhor Secretário

Em resposta ao Ofício do Ministério Público do

Trabalho, referente ao Expediente IC 000152.2018.04.001/6, requeremos o que

segue: 1) Relação atualizada de todos os servidores vinculados à Secretaria

de Obras e Serviços Urbanos no municipio de Carazinho, informando os dados

identificadores e os respectivos cargos/funções desempenhadas; 2) PPRA

atualizado; 3) Termo de entrega de Epis fornecido aos servidores; 4) Certificado

de capacitação dos servidores vinculados a secretaria de obras, conforme

ofício anexo do órgão solicitante. Destacamos que as informações deverão ser

oportunizadas até a data de 23/08 do corrente, para que possamos prestar as

devidas respostas solicitadas no referido oficio.

Sem mais para o momento, abaixo, subscrevo.

Atenciosamente

~;
~fãokf;L~o

secretári/n. De Obras e Serviços Urbanos

limo Sr.
Lori Luiz Bolesina
Secretário de Administração
Nestal
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CARTA DE NOTIFICAÇÃO 4513.2018

Referente; Inquérito Civil 000152.2018.04.001/6
Inquirido: Município De Carazinho

Ao MUNiCíPiO DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA. 1264, , CENTRO.
Carazinho - RS
99500-00C.

o MINISTÉRIO PÚBUCO DO TRABALHO - PRT 4' REGIÃO
PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICíPIO DE PASSO FUNDO, nos autos
do expeoieme :C 000152.2018.04.001/6, instaurado em face de MUNiCípIO DE
CARAZINHO. NOTiFICA essa municipalidade para que, no DrazO máximo de 20 (vinte}
dias do recebimento desta carta, apresente:

1) Relação atualizada de todos os servidores vinculados à Secretaria de
Obras e Serviços Urbanos do Município de Carazinho, informando os daOos
identificadores e os respectivos cargoslfunções desempenhadas;

2) PPRA atualizado;
3 ) Termos de Entrega de EPls fornecidos aos referidos servidores;
4) Certificados de Capacttação de todos os servidores vinculaaos a

mencionada secretaria;

5) Documentação relativa às supostas adequações nos S6~O"&5

indicados na denúncia - iluminação, extintores, cobertura/telhado, local adequado cara
troca de unii.xmes e demais eventuais problemas - apresentando projetos e Der::e,s
cocumentos que e,1tender pertinentes, conforme mencionado na manifestaçã~
apresentaaa em 12106/2018.

Informa-sa que o descumprImento desta reaulslcão poderá enselar
crime, nos termos do preceituado nos artigos 8', 1} 3', da Lei Compiementar 75193, 10 ea
Lei 7.347/85 e 330 do Código Penal.

Passo Fundo, 20 de junho de 20í 8

(Assinado Digitalmente)

RAPHAEL FABIO LINS E CAVALCANTI
Procurador do Trabalho

Ress.UBoSe:

1; As r:'ct"':",açõese COCUrrlantasrequ.isitados deverão ser ap~esentados por meio 00 sa/\.ço ~~
;:êt:;-Lonamel1,o <3!twõr;;c::. j::. ~.1?T ::cessJvel, •••ia Internet, no ponal da Procuradoria, no en06reço hl!p:fJ\w.:JI.Q:t';.:'l'1;)- n"'Orr,.
Pei:l seMÇO de pe!ícic, ..•sme ..•.:.:: eier'é.,co pode-se. sem a necessidade de uso de papel, pellCionar com ass;narura el<?trt!llCa

:::cnsl..llar Oiiram':açà.~ ::lê:pr.::ce:::,rne:'l~C's e acompannar o anOamento de requenmentos realiza::los CI!'lC!YSI\li ;;la \/!SIU ••e
ÇQ""TtEl1"!IQS1.As operaÇÕes ocoarão ser ;eallZadas de forma a OI~"TllUr seu tempo, ::la QuaiQue' lugar e IndepandemeM&:";6'
:0 ~cràno 06 ••.••r:::Jr:)s'~::). ser;-, fl;ôS a sart: deslocamentos oesnecessárlos. Acenas em caso de lmpo;;;sio~fdace;6C;~;C:;!
.l!~-;rJe-se o receC-Ir,1~"iC ::c O:." ••..,e~:;:, per meio de mídia: ris.ca (penan .••e. COiOVO) Oi,.j, ainaa. media'He solicr..a;"" e :.re .•..':.
a •.•lor,zação. !:;- papa" a sere:": El'it~eçlJE"S '1a "nidaoe elOMPT ;
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FICHA DE CO1\.TRULE DE E\:TREG.-\ DE EPI
PREFEITtRA\ll:'ICIPAL DE CARAlL'HO-RS

SES\1T- 5EGliRA'.CA DO TRABALHO

Data de Demissão.- -_.. ---- _. --------_._-
funcão:

Vlatncula'
.. /:1 ....•._,. ,

DeClaro para os devidos fins que reçeb, gratuitamente da Prefeitura de Carazlnho o
EqUipamento de Proteção Indlvldual- EPI, abaiXO relaCionado .bem como treinamento
SObrea aplicação. forma de uso correto e conservaçao assumindo o comprom,sso ce
~~a-iClapenas para finalidade a que se destina no trabalho, zelar pela sua gJarda e
conservaçãc devolvê-lo ao setor corr,petente quando se tornar imprópriO para o uso e
quando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades
.:arllve,s pelo não uso. mau uso OL. má conservação do equipamento. conforme a
,-eg's'ação vigente (Lei federal 6.514177 Portaria 3214f78 do MinistériO do Trabai~c E

E•...,prego-MTE e Lei Municipal n LC 07 de 04 de abril de 1990, TrlUlo VI. alínea XIV,

-"-'--.-------.--.---- --J --.-----------
-~dcd dtdli<:? f~

Assi::i~:u;a do funcionario

------_._--.- .

.-\ssinatura

Devoluçãu

Data

---=4&~)~-
~- ---- - ----
~

Assinatura

fi{cv"11,(;

Recebimento

. . ,

; ,
~, !'

lJata

._- -- - -- -_ .. _-------------_._---
c.-\flPO

. ~.,
:..--- __.LL~_~

1. t/<._ ,\~.'!....:.t~~'.)_____ _ J d.-:-.
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--- .. ----_._---------------



---_._----------_._-

FICHA DE CO".TRC.!LE DE E'.:TREGA DE EP[
PREfEITl.RA "ll."'CIPAl. DE CARAll'HO.RS

SES'1T.SEGURA"~-' 00 fRA8ALHO

,-- ' .' 'I'" f••.~ •• ,. I•• Jb I ()Q;. 1\Af:.' •. A"unçào. _ .LL~-_.L:'~

\t[atncuia.

- " , .":'I--:/ .. ~

Data ~e Derr.lssào:
- - -. -- ---------------- ------ ---------_.-

Geciaro para os aevldos fins Que re"eb, gratuitamente da Prefeitura de Carazinhe o
EqulDa"lenlO de Proteção Indlvldual- EPI. abaixo relacionado ,bem como treinamento
sobre a aplicação, forma de uso corr~IO e conservação assumindo c compromisso oe
JSã-lo apenas para finalidade á que se destina no trabalho zelar pela sua guarda e
conservação devolvê-lo ao setor competente quando se tornar imprópno para o uso. e
Quando de motivo de minha demissão ou afastamento Estou ciente das penalicades
caolve,s oelo não uso. mau uso 0'- má conservação do equipamento conforme 3
LegIslação vigente (LeI federal 6 514/77 Portaria 3.214/78 do Minlsteno de Trabalhe e
Emprego.~"lTE e Lei Municipal n LC 87, de 04 de abnl de 1990 TilUlo VI alinea XIV:

----_._----------------- -- ._.- --

Recebimento Devolocão
TIPO c-\ Data Assinatura Data .\ssinarUf<:i
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____~,._?!..ll-Eç ~ ;t-'Q z;cg~O--.
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- .- ----~------ -~-_.__ . - ---- -~---~-----------~-----_.._--- -

FICHA DE CO\.TRO~E DE E:\TREGA DE EPl
PREfEITl;RA "ll'ICIP.\L Dl CARAZI'HO-RS

SESVlT- "iEGI 'R-\ "\ri ( -\ DO TRABALHO

:-"la!TIcui~
~r.1''i, /.~~..,.,.,'

Data de Dem:ssãv_._-----_.- _.- - ,------- -------------

Declare para os devidos fins que recebi gratUItamente da Prefeitura de Caraz'nhc. c
t:cc;,pamento de Proteção Indlvlduai- EPI. abaixo relacionado .bem corno treinamento
SODrea aplicação forma de uso correto e conservação assumindo o compro:11ISS0dE'

'Jsa-;o apenas para finalidade a que se destina no trabalho zelar peia sua 9uarca e
conservação devolvê-lo ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso. e
cua"de oe motivo de minha demissão ou afastamento Estou ciente das penalloades
cabl';e,s pelo não uso. mau uso ou má conservação do equipamento. conforme a

~g!s!açãc vigente iLe: federal 6514/77 Po"aria 3.214178 do Minlsterlo de T-abalho e
E:"1cre:;o-,"~TEe Le, Municipal n LC C7 de 04 de abri! de ; 990. Titulo Vi. alinea Xi"'!.

.~

4~ \J... n *' l;}f} -J? L' Q ewac .---------
A..:isinamra ao ft.. clonariõ

Recebimento Dt:":oluçãu

I)TllL TIPO CA Data Assinatura Data Assinarur<d

---_. __._----_.- .--=-.!- - ~-'

'. . \ ,.:!::

' ..
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, "- -_:::.-_ ..

:7'3:~ __ .~~_'_'.Lz ~c) €,'àQ.
t-o.::-"i .• t' 4 C. i£ ~ •. • ~'. to'?

.7-1 ..;LJ/~.--. -: .. ';"--:"-,'-pQ.40.-, .
. : .' ~O-'o.

ri'cv-b-<>.
ri Q .•••.•• '

\7 co..), •

.; "- .'~ __________ j_ : -::'~-.:.. __ .R~C_\_p~,~ . .__

--- - --_ ..---------_.-
,

-------_.- --- -_._._----_.~-- .- -- --_._--

------- - ~ --- - ~ - .-- --- ._- _._-----_.~ •• - -- o -

------------_._- ----- -

--------------------_._--- ..-



~--_.~~~~~~~_ ... -- .~~--~~~~-_.--------------

FICHA DE CO~TROLE DE E~TREGA DE EPI
PIl.EFEITlR.~'1l "C1P~L DECAR.~ZI'HO.RS

SES\1T- -;EG li RA ••••C ~ DO TR-\B-\LUO

\latricula:

Data de Demissão:

Função:
- ----------- ---- _. - - ---"--'._-

D:.n3 dê' •.i.Jnll~~ão:

""orne do Funcionário:

St:cret:uü: 0't.~'\.
._--- - . -- - -_._._-'- ..'-- --- _.-------~~--~--

Declaro para os devidos fins que recebi gratUitamente da Prefeitura de Carazinho. o
Equipamento de Proteção Individual- EPI. abaixo relacionado .bem como treinamento
sobre a aplicação forma de uso correto e conservação assumindo o compromisso de
usa-lo apenas para finalidade a aue se cest:na no t-abalho zelar pela sua gl.larda e
conservação devolvê-lo ao setor competente quando se tornar Impróprio para o uso. e
quando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades
cabivels pelo não uso. mau uso ou má conservação do equipamento. conforme a
Legislação vigente. (Lei federal 6.514/77. Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho e
Emprego-MTE e Lei Municipal n.LC 07. de 04 de abril de 1990 Titulo VI alinea XIV)

-----_.-_. --- --- '. _ ..-~----_.-- - ------ - ---' -- -_._-"

- - ---_.- _.-- ------_._~-~---- -----_.---- -_..

QTOE TIPO

Assinatura do funcionário

Recebimento

C A -Oa t'a Assinatura Oata

Oevolução

Assinatura

(\ £,~-\~.::> lJ"-\..V ~..,.'f:;""'"--- -_.- - ~._- - ---- ~_._-_ •.._------- ---------
.- - --- - ----- -- --- '-- -~----~~-----

i ,__ ~ __ •. -.- - ----- ._---- ---- _.--- ---
--- - --- - -_._--_._------- -------------------- ----
----- -- ---_._- _.- - - ----_._---

___ 0- _

- --- - _._-- -_ .._------- ----- --- ---------- - --
_.- ...----------

-------- - _.-- -~ --------_._-------_ ..- ---
-- ---------_._------ -....-_._--

,- _. ---.
_._--_. ---

----------- -- - --- - .- -_.- - . - - _._-
.. - - - -,--- ----_ ...

- --- _._-_._-------- ---- - --_._--------------



FlCHA DE CO!\TROLE DE ENTREGA DE EPI
PREI'EITLRA MU'ICIPAL DE CARAZINHO-RS

SESMT- SEGURANÇA DO TRABALHO

Matncula.

rLmçào'

Data de Demlssào:

I

V.>,ri~'Q.v;,Jfl \:\C~v\6
I > r ,:>"'~I;'\l';:ss !'; ':--

'" t I:'";",C ~i.' F !.mclOnano'

.. -- ...._---------------------------------

Declal c para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazlnho o
:: :Ju'l"amento de Proteção Indlvldual- EPI. abaixo relacionado ,bem como treinamento
soere a apilcação forma de uso correto e conservação. assummdo o compromisso de
csa-'c acenas para finaliaade a que se destina no trabalha zelar pela sua guarda e
,:oClservacãc devolvê-lo ao setor competente quando se tornar Impropnc para o usc e
::luandc de molivo de mmha demissão ou afastamento Estou ciente das penalidades
~'.aDlveISpelo não uso, mau uso ou má conservação do equipamento. confcrrrle a
~eglslaçãc vigente. (Lei federal 6514177. Portarra 3214178 do Ministéno do Trabalho e
Emo'ego-MTE e Lei Municipal n.LC 07 de 04 de abril dE 1990, Tiwlo VI alinea XIV'

--_ ..._-----------------------------

TIPO

Assinatura do funcionaria

Recebimento
C _ ... --------- -- .-- - ---
A Dara Assinatura Data

Devolução

Assinatur:.t
_. -----

,i""', O
\...\ 1>:.\1">-

._---_ ..._--------------------------------

------------------------------------ -
.._---- _._-_._--------------------------
------------------------------_._---

-------- ._.- -_._-------------------

-- - --'--_._--------- ---------------------
--.- . . .0_- .__ ..

_ .._._---------------------_._-----------_ ...- ..-



FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS

SESMT. SEGlIRANÇA DO TRABALHO

Nome do Funcionário:

Secretaria:

~~ta de admissão:

!1-'/'" A/ • /!: /./ A~ • ?. "_,, L' < ) IMatricula:_:LJ<~<_'C._",-,-L.<-="--L~__~~~ .::l~.---
Função: V. (;'1 L"r.; rJ"'\ I'

Data de Demissão:._--_ ...__ ._ ..-- -------_._ .•._- -----------------_ .•._~..

-_._-----------------_._--_._---------------

i Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho, o
II Equipamento de Proteção Individual- EPI, abaixo relacionado ,bem como treinamento
sobre a aplicação, forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de
usá.lo apenas para finalidade à que se destina no trabalho , zelar pela sua guarda e
conservação, devolvê-Io ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso, e
quando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades

! cabiveis pelo não uso, mau uso ou má conservação do equipamento, conforme a
;Legislação vigente. (Lei federal 6.514/77, Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
•Emprego-MTE, e Lei Municipal n.LC 07, de 04 de abril de 1990, Titulo VI, alinea XIV).

------1-;
I:'-'----1 o __ •• _._ •• 0._ •..••. ,.,-_. I .... __ .

i I i-_~ _
, I

r

I
I

Devolução

Assinatura
I
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-..- I

I
I
I

i----+._--_._---------.. l- -- . f"'-'"
__ .__.l- .-.-J _

Assinatura do funcionário

Recebimento

Data Assinatura DataCATIPO

1-.
I

,..,
I1-

I

:QTDE!
I
,_ •• 0., •,
~..{I)..

1-
l

:..._ ..-_._-~...._ .._---- - --
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I
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_._---_._--,-_._------------------~ ----------I I I il- I ... -- ..- .. ------ ------ ..-- .. ---- -.. -"--"- ... _. __ c,_,__ -... -..-- ..- -.....

~-L-_i...----.---., --....- ..--- ---'-r- ---- ---- ..:.....--.------
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FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHQ-RS

SESMT. SEGllRANÇA DO TRABALHO

Data de Demissão:

Nome do Funcionário:

Secretaria:

~a.ta de admissão:

,Declaro para OS devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho, o
IEquipamento de Proteção Individual- EPI, abaixo relacionado ,bem como treinamento'
sobre a aplicação, forma de uso correto e conservação. assumindo o compromisso de
usá-lo apenas para finalidade à que se destina no trabalho , zelar pela sua guarda e
conservação, devolvê-lo ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso, e
quando de motivo de minha demissão OU afastamento. Estou ciente das penalidades

I cabiveis pelo não USo. mau uso OU má conservação do equipamento. conforme a
.Legislação vigente. (Lei federal 6.514/77, Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
'Emprego-MTE, e Lei Municipal n.LC 07, de 04 de abril de 1990. Titulo VI, alinea XIV).

------_._----~-_._--

--!--------

'-I. ( R"li c,À,w'tÁ'

Assinatura do funcionário

i
r--

I
r

I
l
~ i Recebimento Devolução
o QTDE ! TIPO CA Data :Assinatura. Data Assinatura
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FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHQ-RS

SESMT. SEGllRANÇA 00 TRABALHO

___ . ._--_ ••• _. __ •• 0- • __ • ----- •

Nome do Funcionário~:uLl~L.10~ .•.J .1.:.'
Secretaria:

IData de admissão:

':<-£-l'? ~~ricula:_
Função:

Data de Demissão:

i Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho, o
:Equipamento de Proteção Individual- EPI, abaixo relacionado ,bem como treinamento
sobre a aplicação, forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de
usá-lo apenas para finalidade á que se destina no trabalho . zelar pela sua guarda e
conservação, devolvê-Io ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso, e

Iquando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades
i cabíveis pelo não uso, mau uso ou má conservação do equipamento. conforme a
,Legislação vigente. (Lei federal 6.514/77, Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
.Emprego-MTE, e Lei Municipal n.LC 07. de 04 de abril de 1990, Titulo VI, allnea XIV).
!

._-------- ..

Assinatura do funcionário

l....
I

Devolução

Assinatura,
.[
j
I
I

f.

Recebimento
QTDE; TIPO CA Data Assinatura Data
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FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
PREFEITURA MU:"IICIPAL DE CARAZINHO.RS

SES:'\T. SEGI'RANÇA DO TRABALHO

INome do Funci;;~"rio-: - 0~:~;~~-f ;.Ã.Lf'1/1L w ~~ricula:_

ISecrelaria: v Função: .... ". - ,{L' _

IData de admissão: Dala de Demissão:
~. -- ._--------_ .... -._ ...._-_._--------_._- _._--------------_._ ..•..

Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho, o
IEquipamento de Proteção Individual. EPI, abaixo relacionado ,bem como treinamento'
'sobre a aplicação, forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de
usá-lo apenas para finalidade à que se destina no trabalho , zelar pela sua guarda e
conservação, devolvê-lo ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso, e
quando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades
Icablveis pelo não uso, mau uso ou má conservação do equipamento. conforme a
:Legislação vigente. (Lei federal 6.514/77, Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
•Emprego-MTE, e Lei Municipal n.LC 07, de 04 de abril de 1990, Titulo VI, alínea XIV).

Devolução

Assinatura
I

!
i -



FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS

SES:WT- SEGllRA:\ÇA DO TRABALHO

_.-._----~_.----'------ --------_.__ ..--
Nome do Funcionário: (".;..:;.,,:d~_,dtL./ r ~_.'"_,IMat.r_ic_ul_a:o
Secretaria: Função: t!; I. •. (.. r'(;;

IData de admissão: Data de Demissão:1--..._------ -------.,.- ..-- .. --- - - -------------- ..------------ -_..-

:Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho, o
:Equipamento de Proteção Individual- EPI, abaixo relacionado ,bem como treinamento
\sobre a aplicação, forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de
1I usá.lo apenas para finalidade á que se destina no trabalho , zelar pela sua guarda e

\

conservação, devolvê-Io ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso, e
quando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades

I cabiveis pelo não uso, mau uso ou má conservação do equipamento, conforme a'
;Legislação vigente. (Lei federal 6.514/77, Portaria 3.214178 do Ministério do Trabalho e
Emprego-MTE, e Lei Municipal n.LC 07, de 04 de abril de 1990, Titulo VI, alínea XIV).
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FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS
SES.\1T- SEGllRANÇA DO TRABALHO

--------------------- --------_._----
Nome do Funcionário: "-:lII.!J~t:::1:~..J:1Ji.,,-jfÚI!~'(_i__ I_./Z{/" L ~~ricula:.
Secretaria: yunção: Meí(,;t!iS[lj
IData de admissão: --tData de Demissão:
,.. . ,._ •• " '.-0 .• <. • .0 ••• __ • • _

Assinatura

Devolução

.1
I.

I
I

Assinatura Data

Recebimento

Data

Assinatura do funcionário

CATIPO
I

QTDE:

r-~---------L..

! Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho, o
IEquipamento de Proteção Individual- EPI, abaixo relacionado ,bem como treinamento;
sobre a aplicação, forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de
usá-lo apenas para finalidade à que se destina no trabalho , zelar pela sua guarda e.

,conservação, devolvê-lo ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso, e
Iquando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades
.cabíveis pelo não uso, mau uso ou má conservação do equipamento, conforme a
Legislação vigente. (Lei federal 6.514/77, Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e

'Emprego-MTE, e Lei Municipal n.LC 07, de 04 de abril de 1990, Titulo VI, alinea XIV).
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FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHQ-RS

SESMT- SEGllRANÇA DO TRABALHO

------------- ------------- -------------
Nome do Funcionário: é:-t.!2é.':._I &-_/é7..s..L- ~ é.VIé ,, --r~~ricula:_
Secretaria: Função: L' ' 'I -'L !~

IData de admissão: Data de Demissão:,--- . -----_ ....._....-.-_._._-----------------_._------------

,Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho, o

I
Equipamento de Proteção Individual- EPI, abaixo relacionado ,bem como treinamento
sobre a aplicação, forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de

I
Iusá-lo apenas para finalidade á que se destina no trabalho , zelar pela sua guarda e
conservação, devolvê-lo ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso. e
quando de motivo de minha demissão ou afastamento_ Estou ciente das penalidades
!cablveis pelo não uso, mau uso ou má conservação do equipamento, conforme a
,Legislação vigente. (Lei federal 6.514/77, Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
Emprego-MTE, e Lei Municipal n.LC 07, de 04 de abril de 1990, Titulo VI, allnea XIV).

ir---
I

Assinatura do funcionário

I Recebimento
QTDE I TIPO CA Data :Assinatura Data
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Matricula.

FICHA DE CO!\TROLE DE El'TREGA DE EPI
PREFEIT[;RA MU:"iICIPAL DE CARAZI:'oHO-RS

SESMT- ~EGlIRAi'lÇA DO TRABALHO

/'/IyJ:P'Y"~/ ~/?< 4;

...." t. "

_~~;:;-!.e_ta_n.: Função: <./:"-h.j7~," .~11-t/-:'. v~

Data de Demissão:

Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de CarazlnhO o
EOUlpamento de Proteção Indivldual- EPI, abaixo relacionado bem como treinamento
soare a aplicação. forma de uso correto e conservação assumindo o compromiSSO de
,-,5a-lo apenas para finalidade a que se destina no trabalho zelar pela sua guaraa e
;oClservaçãe. devolvê-lo ao selo r oompeter)te quando se tornar imprópno para o USO e
Ouande de motivo de minha demissão ou afastamento Estou ciente das penalidades
caClvelS pelo não uso mau uso ou má conservação do equipamento. conforme a
Legislação I/Igente . (Lei federal 6.514f77 Portaria 3.214f78 do Ministério do Trabalhe e
Ernprego-MTE e Lei MUnicipal n.LC 07. de 04 de abril de 1990. Título VI alinea XIV,

4' =--17~~-~-v
Assinatura do funcionáno._- ---- --_._--------

Recebimen to
I)TOE TIPO CA Dala Assinatura Data

Devolução

Assinatura
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'vtalricula

_______ F Lmçào: Of4J1/l£t'/=-.
Data de Demissão:

FICHA DE CO" TROLE DE E!\:TREGA DE EPI

.•.- .__ .- --------_._-----------------------_.

-_.l' -•. ' •.. ')'. '4

~--..__ ._------_.---

.•..._._-- ------------------------------------

PREI'EITLR.~ MV'ICIPAL DE CARAZI:-'HO-RS
SESMT- SEGURANCA DO TRABALHO

Yr/",/r?S
'.,,-,cc ,k FllnClonano' ét:c--t//c..-fi.!

De'olução
Assinatura

i~----------

--------- -- ._ ..

- -------_.

--------_.- --_._ ..

Assinatura do funcionar!c

Recebimento
- .-._--_._--_ •• .1'••••-_.

CA Oala Assinatut;l O 'ta

) ::-i

TIPO

C:ec:a~e para os deVidOS fins Que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazlf1ne o
t.JUlcamenlO de Proteção Indlvldual- EPI, abaixo relacionado bem como treinamento
,GO'e a aplIcação forma de USOcorretc e conservação assummdo o compromisso 'je

.,$a-;c apenas ;Jara finalidade a Que se destina no trabalho zelar pela sua guarda e
co"servaçãc devolvê-lo ao setor competente quando se tornar impràpr;o para o uso e
""ande de motivo de minha demissão ou afastamento Estou ciente das penalidades
,:ao'veIS pele não uso, mau uso ou ma conservação do equipamento. conforroe a
~eQ,slação I/lgente (Lei federal 6.514,77 Portaria 3214178 do Ministéno de Trabalho e
i:m;::rego-MTE e Lei Municl I nLC 07. de 04 de abril de 1990. Titulo VI alínea X!V'I,
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FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHQ-RS

SESMT. SEGllRANÇA DO TRABALHO

Nome do Func;;;;á-ri-o-:.(;--:.f.L.--.A.-~-=--h-. ~---.ffl-!1;-~--d-LA')_~~ricula:_

Secretaria: ,~ Função: y; -.0 ••:l. ct. ._

lP-~l_a_de_a_d_m_iss_ã_o:_. .. . .Da_la_d_eDe_~~s~_o_: . _

! Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho, o
! Equipamento de Proteção Individual- EPI, abaixo relacionado ,bem como treinamento
sobre a aplicação, forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de
usá-lo apenas para finalidade à que se destina no trabalho , zelar pela sua guarda e
conservação, devolvê-lo ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso, e
quando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades

Icablveis pelo não uso, mau uso ou má conservação do equipamento, conforme a
:Legislação vigente. (Lei federal 6.514/77, Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
'Emprego-MTE, e Lei Municipal n.LC 07, de 04 de abril de 1990, Titulo VI, allnea XIV).
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QTDE: TIPO CA Data ;Assinatura Data
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FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHQ-RS

SESMT- SEGllRAIIIÇA DO TRABALHO

Nome do Funcionário: C,~fL-£~_LL'~"}f
Secretaria:

:Data de admissão:

_ .) { ~M;tricula:__._--,E .. _
Função: \l/(; H ;

Data de Demissão:
r- .• ,------------- '.- .•.•---.--- ... ------- •.~-----------.------.--.-

.Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho, o
,Equipamento de Proteção Individual- EPI, abaixo relacionado ,bem como treinamento
sobre a aplicação, forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de
usá-lo apenas para finalidade á que se destina no trabalho , zelar pela sua guarda e
conservação, devolvê-lo ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso, e .

i quando de motivo de minha demissão ou afastamento_ Estou ciente das penalidades
lcabiveis pelo não uso, mau uso ou má conservação do equipamento, conforme a
;Legislação vigente. (Lei federal 6.514177, Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
'Emprego-MTE, e Lei Municipal n.LC 07, de 04 de abril de 1990, Titulo VI, allnea XIV). .
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FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO.RS

SESMT- SEGllRANÇA 00 TRABALHO

Nome do Funcionário: __6"';2<:,::.-:.<.1 -J;=:f- "-; IMatricula:. ..
Secretaria: Função: :'\,';. l', ,'1r." f: ."'. ,"." .1/':

r,; -'",,,.. " , ;.;/.

[E.ata de admissão: ~-=._... .__. ~Data de De.~~~~. __ _=~_.~
,Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho, o
iEquipamento de Proteção Individual- EPI, abaixo relacionado ,bem como treinamento

I
sobre a aplicação, forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de
usá-lo apenas para finalidade à que se destina no trabalho , zelar pela sua guarda e

Iconservação, devolvê-lo ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso, e
quando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades
!cabíveis pelo não uso, mau uso ou má conservação do equipamento, conforme a
Legislação vigente. (Lei federal 6.514177, Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
Emprego-MTE, e Lei Municipal n.LC 07, de 04 de abril de 1990, Titulo VI, alfnea XIV).

:
l
: I
QTDE! TIPO

<

CA

lO' ' ~.". .) \ c.--..,,~
Assinatura do funcionário

Recebimento

Data ;Assinatura. Data

Devolução

Assinatura



FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO.RS

SESMT. SEGlIRMIÇA DO TRABALHO

Nome do Func~~~;;- é~~~'" .-5.LiuJ'1S2

l
-"--,IMatri~ula:_'-. -. -- ...

Secretaria: _~unção: C {t li..l\ ~ ~.

IData de admissão: Data de Demissão:~_... -------_ .......• '". ~--_ ...._._--_ .._---------_ .._-------_ .

.Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho, o
Equipamento de Proteção Individual- EPI, abaixo relacionado ,bem como treinamento
sobre a aplicação, forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de
usá-lo apenas para finalidade à que se destina no trabalho , zelar pela sua guarda e
conservação, devolvê-lo ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso, e
quando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades

!cabiveis pelo não uso, mau uso ou má conservação do equipamento, conforme a.
;Legislação vigente. (Lei federal 6.514/77, Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
i Emprego-MTE, e Lei Municipal n.LC 07, de 04 de abril de 1990, Titulo VI, alínea XIV).
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FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZIl'iHD-RS

SESMT. SEGI'RA:"ÇA DO TRABALHO

Nome do Funcionár-io-: -~--/-t-A-cJ-.d-l--é-L-( --",-..,-:~-<,,-.••-. --c---.,_--~é.t~=tfiltricula:

Secretaria: Função: ,,~,f}.'~ ~".•(1:_'

lE.ata de admissão: ....._. . ._Da_ta_de_D_e.m_is~~_o_: ..

Assinatura

Devolução

_._- ._-----_ .._-----~

i
I

--l----.

,Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho, o
Equipamento de Proteção Individual. EPI, abaixo relacionado ,bem como treinamento
sobre a aplicação, forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de
usá.lo apenas para finalidade à que se destina no trabalho , zelar pela sua guarda e
conservação, devolvê-lo ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso, e
quando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades

!cabiveis pelo não uso, mau USO ou má conservação do equipamento, conforme a
:Legislação vigente. (Lei federal 6.514/77, Portaria 3.214178 do Ministério do Trabalho e
'Emprego-MTE, e Lei Municipal n.LC 07, de 04 de abril de 1990, TItulo VI, allnea XIV).
I \,.
I \. ~?êS 'S
i Assinatura do funcionário

. I Recebimento
'QTDE: TIPO CA Data :Assin"tura Data
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FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS

SESMT. SEGllRANÇA DO TRABALHO

DevoluçiloRecebimento

~-_._- ---------------------
';0nJ ç~'

Assinatura do funcionário

:r-
i
I
I

,Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho, o.
IEquipamento de Proteção Individual. EPI, abaixo relacionado ,bem como treinamento
sobre a aplicação, forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de
usá-lo apenas para finalidade à que se destina no trabalho , zelar pela sua guarda e
conservação, devolvê-Io ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso, e
quando de motivo de minha demissão ou afastamento, Estou ciente das penalidades

! cabiveis pelo não uso, mau uso ou má conservação do equipamento, conforme a.
;Legislação vigente. (Lei federal 6.514177, Portaria 3.214178 do Ministério do Trabalho e
:Emprego-MTE, e Lei Municipal n.LC 07,.-de 04 de abril de 1990, Titulo VI, alinea XIV).
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FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS
SESMT. SEGl'RANÇA DO TRABALHO

f1z'&uaAb.J..-~ ,tú.L IMa~ricula~ __
Função: " " -i"'" __ o _

Data de Demissão:---_ ...._ ... ------------_. __._-_ ..__ ._--------_ ..."" ~

!Nome do Funcionário.:-.-t.::--h-C'.(2;
ISecretaria:
~ata de admissão:

,Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho. o'
IEquipamento de Proteção Individual- EPI, abaixo relacionado .bem como treinamento
sobre a aplicação. forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de
usá-lo apenas para finalidade à que se destina no trabalho . zelar pela sua guarda e
conservação. devolvê.lo ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso. e
quando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades'
!cablveis pelo não uso, mau uso ou má conservação do equipamento. conforme a
;Legislação vigente. (Lei federal 6.514/77. Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
:Emprego-MTE, e Lei Municipal n.LC 07, d~ 04 de abril de 1990, Titulo VI, allnea XIV).

lliL. :t '_J1 W~J~..i.... , lt"-'-'c1e..-----
. Assi~atuJéJdo tunclonáno

Recebimento Devolução

QTDE: TIPO CA Data Assinatura Data Assinatura. . .-- I
j

.. l-~l"~:'i,'?~~..:'l" -! .-' -~: :{!~rt~;.!
'r' I I .~ ~ .! (
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i ;'/",' I :, "I ,"- i I I J: IP- ! i Ul../.{J-i1:.t{A.A.J.' .J--_!_.--- : -q .__.L_. ~-----------_
ifl.l I';; .....1'... ,-
(.i/ l/tI ~,/l '~""" ~

~_.._ .lê...'2.~,:-c.t~~!'..._ ._ ,..__ __
: I ,oUA' ;o.s
~~~---_._-,------
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IData de admissão:

--_._-_ ...

-----" ..-_.....__ ._- _.-_._---_._----~._-_._-------_ .._, ...

! Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho. o
'I Equipamento de Proteção Individual- EPI, abaixo relacionado ,bem como treinamento
sobre a aplicação, forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de
usá-lo apenas para finalidade à que se destina no trabalho , zelar pela sua guarda e

:conservação, devolvê-Io ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso, e
I quando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades
! cabíveis pelo não uso, mau uso ou má conservação do equipamento, conforme a
;Legislação vigente. (Lei federal 6.514/77, Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
•Emprego-MTE, e Lei Municipal n.LC 07, de 04 de abril de 1990, Titulo VI, alinea XIV).
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I Recebimento Devolução
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FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINUQ-RS

SESMT. SEGllRANÇA DO TRABALHO

INome do Funci-;;;;-ário:.j;/It;_~;:'-?~r:li#é,',,,, _.-!!. ~~ricula:_ --- .....-

.1 Secretaria: Função: ~>. .","' ,~ ','< _
l!?ata de admissão: __. __ .. .E.ata d:. De.~~~~~_:_ .._._. .

:Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho, o
\Equipamento de Proteção Individual. EPI, abaixo relacionado ,bem como treinamento
! sobre a aplicação, forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de
usá-lo apenas para finalidade á que se destina no trabalho , zelar pela sua guarda e
conservação, devolvê-lo ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso, e
quando de motivo de minha demissilo ou afastamento. Estou ciente das penalidades
Icablveis pelo não uso, mau uso ou má conservação do equipamento, conforme a
'Legislação vigente. (Lei federal 6.514/77, Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
.Emprego-MTE, e Lei Municipal n.LC 07, de 04 de abril de 1990, Titulo VI, allnea XIV).

Assinatura
Devoluçlio
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I.,
I

Assinatura do funcionário

I---~---"---------.---
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I
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~
I Recebimento
QTDE: TIPO CA Data .Assinatura Data
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FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS

SESMT- SEGllRANÇA DO TRABALHO

Nome do Funcionário:

Secretaria:

IDa.tade admissão:

-t._~"2-4'-;~Y-L~-:&~..afiA> '-.l:?::: /<: ~!ricula:_ __
__ Função: '\, I" "'t.J~ 'I\/i. ~/I: _

Data de Demissão:-----_ ..._-- ..._----- ------_ .._----------------_ ....

i .74W"~a5
Assinatura do funcionário

,Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho, o
I Equipamento de Proteção Individual- EPI, abaixo relacionado ,bem como treinamento
sobre a aplicação, forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de
usá-lo apenas para finalidade à que se destina no trabalho , zelar pela sua guarda e

I
conservação, devolvê.lo ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso, e
quando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades

! cabíveis pelo não uso, mau uso ou má conservação do equipamento, conforme a
:Legislação vigente. (Lei federal 6.514/77, Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
;Emprego-MTE, e Lei Municipal n.LC 07, de 04 de abril de 1990, Titulo VI, aJlnea XIV)_,
I

I
I

I
Devolução

Assinatura

-I
!

! '. 'I 1_._--.---
I : i- :-L_L=_: ..__._._~~_=_:_.._~~_~..__-=-_=~~'__--.-_-_--.._~-_-_-_-~-_-~f.. ...__.__...__

~---L-l -- .----~-- ....._..- _.--:------------r---- --'.-'- ~.__.----- ...
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"-'s;~--.~-~:.é~FICHA DE CO~TROLE DE E~TREGA DE EPI
~"~'''~''~",, PREFEITI,RA MUi\ICIPAL DE CARAZI!'óHO-RS

Jit~~ cJi;SE~'1T- SEGURA~ÇAO.OTRABALHO

. r~'7:hl' O",i 1~-u=:~.:-...
""'T« ék FunclOnano' Matncu!a .

.~"' '(\"')""'1 .•.:.; ."--._--
Dara de Demissão:_ .._-_._-._--------------------------------

Declare para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazrnho o
E.QUlpamento de Proteção Indlvldual- EPI, abaixo relacionado .bem como treinamento
$oore a aplicação forma de uso correto e conservação. assumindo o compromisso de
-,sa-Io apenas para finalidade a que se destina no trabalho. zelar pela sua guaraa e
cOClservação devolvê-lo ao setor competente quando se tornar Imprópno para o uso e
'~uanDc De motivo de minha demissão ou afastamento Estou ciente das penaliDades
~aolvels pele, não uso mau uso ou má conservação DO equipamento. confor'""e a
Leg,s'ação vigente (Lei federal 6.514/77. Portaria 3.214/78 do Ministéno dc Trabalho e
t:Morego.MTE e Lei Municipal n.LC 07. de 04 de abril de 1990. Titulo VI alínea XIV,

-_. ----- ------------------------------_._--

TIPOI) rDE

Assinatura do funcionano-----------
Recebimento De'oluçao

- . -_._---- _ .._- _._-------
CA Data Assinatura Data Assinatura

-.r:r.G~-~"'-~---_._
~ ~ .G..:.l..~",,-,

-------------------------------------- - _.
-----------------------------------------

.... _- - - "- ----------------------------- ._-----_ ..

.------- _._------_._------------------_.-
---------------------------------
---------- - ---.------------_._---- . ---- .

------- -'-' _.- -----------------
--- -------------------------_._-
... _-----------------------------_._.- --_._-_. -_ ...

-----_ ••- ---- _. ---------- ----------



"orne do Funcionário: j ~11' c'

Secretaria. /7 4~ 5'00-.;.;;>
Ddta de admi,são:

•
•••, ,. '. '. "::.'.

~',~",~.

l~)".
~\lI

FICHA DE COl'\TROLE DE ENTREGA DE EPI
PREfEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS

SESMT. SEGURAI'CA DO TRABALHO

&"7.~ ~ r:s c "....?'r."fI.vft- F~

! Matricula:

Função: Ilt,i'lli 61311.'Cc

Data de Demissão:

:1

I
Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazlnho, o I

,Equipamento de Proteção Individual- EPI, abaixo relacionado .bem como treinamento'
I: sobre a aplicação, forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de
I'usá-lo apenas para finalidade á que se destina no trabalho , zelar pela sua guarda e 'i
I' conservação. devolvê-lo ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso. e li'

, quando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades'
I'cabíveiS pelo não uso. mau uso ou má conservação do equipamento. conforme a \
LegiSlação vigente. (Lei federal 6.514177, Portaria 3.214f78 do Ministério do Trabalho e'
Emprego.MTE e Lei Municil'l n.LC 07, de 04 de abril de 1990, Titulo VI, alinea XIV)

Devolução
- ." • - _. __ • 1

Assinalura

------------- -- - -'

Dala A~sinalura Data
i

TIPO

Assinat~ra do funcionário----------
Recebimento_ .. _. -_._----- - --_._-----,

i'QTDE
"
"i

<ll' I.•. '. f' . ./~ '_.'~'~'__ ~'O;"/' "

------------------------------ ----------
--------------------------------_._--"

----- -------- o _

--~-- ------~--~------ - -- ---~----~----------
.._-----0.-- . .....• . .__,

------------ -_.- ---_ ...•.



Nome do Funcionário:

~- -i! ~ / In~k \.6:, \\Vu~
~ Assinatuiiido funcionário

i
I

~

FtÇI'IA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
.PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHQ-RS

',- SESMT- SEGllRANÇA 00 TRABALHO,

-'on;v--sI\r-\; "..o '<I -"f -!ili .~lricula:_
Secretaria:: ti ., Função: r\ t ;..~ L, ') _
~ala de a~:~_ã_o_:. ... .Da~_d_eDe~~s.~o_: .

Declaro para.'os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho, o
Equipamento de Proteção Individual- EPI, abaixo relacionado ,bem como treinamento
sobre a aplicação, forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de
usá-lo apenas para finalidade à que se destina no trabalho , zelar pela sua guarda e
conservação, devolvê-lo ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso, e
quando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades

•cabiveis pelo não uso, mau uso ou má conservação do equipamento, conforme a
:Legislação vigente _(Lei federal 6.514/77, Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
: Emprego.MTE, e Lei Municipal n.LC 07, de 04 de abril de 1990, Titulo VI, allnea XIV).
i ---------

f'\
/Il-"

Recebimento
Data

Devolução
Assinatura,

-I
i
i

,
I--_.;---_._--_ ...

,
r-- -
i

~-----1-- ..-.----.----- ~- ,
,;-------r---_. . --,..--
I~.'_. !.I •• ~ __ i ._l-_ !- _
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FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHQ-RS

SES:\IT- SEGt1RANÇA DO TRABALHO

- ..---- --- ...__ ._.._-----------------_ ..

£c~-';~ricula:

Função: i'1[,r.':' ~~, ;; c. ~
Data de Demissão:

~ ... :..-1.iLo LÚ;;L.Ú1l.J
v

INome d~ Funci~nário:
Secretaria:

IData de admissão:.-
I Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho, o
Equipamento de Proteção Individual. EPI, abaixo relacionado ,bem como treinamento
sobre a aplicação, forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de
usá-lo apenas para finalidade á que se destina no trabalho , zelar pela sua guarda e
conservação, devolvê-Io ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso, e
quando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades

i cablveis pelo não uso, mau uso ou má conservação do equipamento, conforme a
;Legislação vigente. (Lei federal 6.514/77, Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
:Emprego-MTE, e Lei Municipal n.LC 07, de 04 de abril de 1990, Titulo VI, alinea XIV).

r . ..
I,
;
I.
!
!

Devolução

Assinatura;Assinatura Data
I :'.---..-~t:....-.....{-.
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Assinatura do funcionário

Recebimento
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I
l
I

QTDE !,' TIPO CA Data
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FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS

SESMT. SEGlIRANÇA DO TRABALHO

-----_ .. -- ----_.---------- ---------_ ...-----

Nome do Funcionário: /v.!s...LL~.é~",;;._.#!z..1.L/.-0 _. ~tr!cula:_ .._
Secretaria:': =XunÇãO: {J,,.,. .~.; x' _ ,1,; _

:Data de admissão: IData de Demissão:

:Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho, o
'Equipamento de Proteção Individual- EPI, abaixo relacionado ,bem como treinamento
sobre a aplicação, forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de
usá-lo apenas para finalidade à que se destina no trabalho, zelar pela sua guarda e I

conservação, devolvê-lo ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso, e
quando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades

.cablveis pelo não uso, mau uso ou má conservação do equipamento, conforme a
;Legislação vigente, (Lei federal 6.514/77, Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
•Emprego-MTE, e Lei Municipal n.LC 07, de 04 de abril de 1990, TItulo VI, alínea XIV). .

---------------_._--- --------_.-._----~

Devolução

Assinatura
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FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS

SESMT- SEGllRANÇA DO TRABALHO

Nome do Funcionário:

Secrelaria:

IDala de admissão:
i . ... _4. -----.--------- ...-.-----.-------.----.- ..- •...

Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho, o
.Equipamento de Proteção Individual- EPI, abaixo relacionado ,bem como treinamento
sobre a aplicação, forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de
usá-lo apenas para finalidade à que se destina no trabalho , zelar pela sua guarda e
conservação, devolvê-lo ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso, e.
quando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades
!cabíveis pelo não uso, mau uso ou má conservação do equipamento, conforme a
;Legislação vigente. (Lei federal 6.514/77, Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
Emprego-MTE, e Lei Municipal n,LC 07, de 04 de abril de 1990, Titulo VI, alínea XIV).

77''>#'H4. a1i-
o ~Ãssinalt1ra do funcionário,

Recebimento Devolução

Assinatura

!
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FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHQ-RS

SESMT- SEGlIRANÇA 00 TRABALHO

INome do Funci;nário:

iSecretaria:
~Data de admissão:
~

~f¥;_'~_~_.J..•L P!i....1 //]/. (r.lF;) ----.--J Ma~~cula~
J F ã ( .. ,'unç o: ~ it i.ki v

IData de Demissão:

,.-.
)

--------
[

c

,Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho. o
I Equipamento de Proteção Individual- EPI, abaixo relacionado .bem como treinamento
sobre a aplicação, forma de uso correto e conservação. assumindo o compromisso de
usá-lo apenas para finalidade à que se destina no trabalho, zelar pela sua guarda e

Iconservação. devolvê-Io ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso. e
,quando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades
!cabiveis pelo não uso. mau uso ou má conservação do equipamento. conforme a
:Legislação vigente. (Lei federal 6.514177. Portaria 3.214/76 do Ministério do Trabalho e
'Emprego-MTE. e Lei Municipal n.LC 07. de 04 de abril de 1990. TItulo VI, alinea XIV).

L--------

Recebimento Devolução

Assinatura



FICHA DE CO:--;TROLE DE ENTREGA DE EPI
PRE:FEITlJRA ;\lU~IClPAL DE:CARAZI~HO.RS

SESMT. SEGURANCA DO TRABALHO

\;ume do Funcionário: toA Z.1' .... IMatricula:

,Secretana ~unção: (:!(t.í~""<c, "----:1
Dala de admi"são: Data de Demissão: '------------------------------------'

Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazlnho, o!
, Equipamento de Proteção Individual. EPI, abaixo relacionado .bem como treinamento"
, sobre a aplicação. forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de,.
usá.lo apenas para finalidade á que se destina no trabalho, zelar pela sua guarda e':
conservação. devolvê-lo ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso. e;
liquando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades li
! cabíveiS pelo não uso, mau uso ou má conservação do equipamento, conforme a 'J

Legislação vigente (Lei federal 6.514(!7, Portaria 3.214f78 do Ministério do Trabalho e
Emprego.MTE, e Lei Munlr;ipal n.LC 07, ;le 04 de abril de 1990, Titulo VI. allnea XIV)

_~(~j.}:~-1, ~1Y\t'
ljA;sinatur& d~onario

QTDE TIPO CA
Recebimento

Dala Assinatura pata

Devolução

Assinatura

!----

,
__ ... i,

I
-i

~

_._-----~---'----- ----------_.~\
'1.-------.-----~.--.-._...------_._--------_.-----1

~ ',
-_._._---~------------------ ..--~I
IL.--------------------'-------.--.--,J
._---- -- .----~_.- ----~----_.- ._--



FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHQ-RS

SESMT. SEGllRANÇA DO TRABALHO

-----_._-_ .._------------------------
iNome do Funcionário: __!1,J ~f..,f__,1'//éJ.~.L,.( I' - r ~tricula:_
ISecretaria: Função: :!;;/.:':i,~i\

~ata de admissão: .__,,_. .. D_a~_d_eDe.~~~~o_:__ . _

,Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho, o
Equipamento de Proteção Individual- EPI, abaixo relacionado ,bem como treinamento
sobre a aplicação, forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de
usá-lo apenas para finalidade à que se destina no trabalho , zelar pela sua guarda e.
conservação, devolvê-lo ao setor competente quando se tornar Impróprio para o uso, e
quando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades

Icablveis pelo não uso, mau uso ou má conservação do equipamento, conforme a
:Legislação vigente. (Lei fectera16.514177, Portá ria 3,214/78 do Ministério do Trabalho e
Emprego.MTE, e Lei Municipal n,LC 07, de 04 de abril de 1990, Titulo VI, allnea XIV).

,...-~-----------------------_._---_.- --_ ..- _ .._---

Assinatura do funcionário
Devolução

Assinatura
.\
1

i
I

Recebimento
'Assinatura Data,

. ! i..
I I

. --- --- 1-- - - __-I--
I I.. - - -I. - .. -- . - -.
I I..

~
I

QTDE: TIPO CA Data

1- __j?i _ --..-li

6~ iN.... ;tV-/~. __ -j. '-': ..
I. __- - - -. --- ._- ._--~- I ..
'I I 'I, -c-- .:
: I 1

l'

~---+-_.------i~------;- -.--~ -- - "1' ---- - f- .--- ..
, I -'-__----L_

T
I1.-- _o ~-.-+----_...._._.--
! I

I
I .---
~.. .1.-...__,, - -- -....- --..-..

~--1 I i I
-----------------+--:- --t------------, I ,.
, I I I Il----r-----------:-------'---- --,-----.-1 -.----------~=t=-----.----._.~---------.-.-------------~----".--.---.,,--.
r-- --.- o. -- -_.- - - -' ---------, ------ -.- - - -- ----- .. -, _L_ !



FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
PREfEITURA MUNICIPAL DE CARAZIJ\HO-RS

SESMT- SEGIIRANCA DO TRABALHO

~ecretan3

,Matrtcula

Função:

Data de Demissão:
I

Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazlnho o!
Equipamento de Proteção Individual- EPI. abaixo relacionado .bem como treinamento I

soare a aplicação. forma de uso correto e conservação. assumindo o compromisso de
usa-lo apenas para finalidade a que se destina no trabalho zelar pela sua guarda e l
conservação devolvê-lo ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso e i'
quando de motivo de minha demissão ou afastamento Estou ciente das penalidades)
caOlvelS pelo nâo uso. mau uso ou má conservaçâo do equipamento. conforme a'
LegiSlação vigente. (Lei fljlderal 6.514/77 Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
Empre90-MTE e Lei Muni~ipal n_LC07. qe 04 de abril de 1990. Tiiulo VI. allnea XIV,

------------------- --------------- --~

n tl\)\~ •..•...~.

Assinatur& -do funcionario

Re~ebimento Devolução
__ o ••• . _

QfD[ TIPO CA Dala Assinatura Dala
i

Assinatura

QL_ {'f)1i &;7' "10 i 11", <,,'"l I
0\ -'Sq\i~ v,c .11vt •. Co'" :

OI ~~_ _ 1.1,.t..~'l .. _
_(;~ UJ\8 .Vt,J-, -' ),M- i\.

__O~\__ O~W~uc._.fl!Ií€\.•' ! 1'1,.c;..•!
..J)~ \).)\,0 ~ i-l'1"" "." I
. J2i. ~Jj.tl>-.Sib 11,. <.' t' -

_j)L_~ •....,'IJ"1),~~r'---o--~1\""••o,.

-----------~--------_._-
- ----- - -------------- --------------_. __ ._---- -'
_ .._._-------------------------------~------
.- ---._---------------"--------~-----_._-_._-_ ..

-----_._-------'--~------'-----~---~-----
------- __ o • __ • • _



FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
PREFEITUR.'" MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS

SESMT- SEGU!t,NÇA DO TR<BALHO

IMatricula:
(1 :'

Função: !/c í, til)
Data de Demissão:

:,
I

I Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho. o'
t EqUipamento de Proteção Individual- EPI, abaixo relacionado ,bem como treinamento;'

. I
. sobre a aplicação. forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso dej
usa-lo apenas para finalidade a que se destina no trabalho , zelar pela sua guarda e

I conservação. devolvê-lo ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso. e:.
I quando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades ~
, cabíveis ..pelo não uso,. mau uso ou má conservação do equipam~nto, conforme a!
Leg1siaçao vigente. (Lei federal 6.514n7. Portana 3214ne do Mlnlsteno do Trabalho e.
, Emprego-MTE. e Lei Municipal n.LC 07. de 04 de abril de 1990. Título VI, alínea XIV)

/

, 'orne do Funcionário: ..:71I: (c k
's . 4.;. ~cretana: (J 'f'lt-:J j

L Data de admissão:

DevoluçãoRecebimento

____ \~/~?~k=m=k~~0~P~Q~V
4ssmatura do funclOnáno------ -----------------------------_._-:

---------- ._.---_._------ - -------_.
;'QTDE TIPO CA Data 'Assinatura Data Assinatura

,:~l~I~_C-L ,Í/,z-;/:.V/1 i./}

c= ~ ~ __ u. -Jv.v4 ;'Z) te
~ ~:'I}.L,,'V::_ 1/1/IIoL:o) __

7f ~B- I- 1:) .fI Y1..1.,-:t,'--
ij.J, 'C;(JL.'.{~-,-.,
fiel ',tl& 1fL.

f ti. ftlv< •.ícA.. 'ir k'tt!-

i{ 0~"..•"l__ ~6""" ';,' çd?

1,..)101'1!ç
'V lIIh_1JT__ ~.~.:._~LL_ ~ -._,
A/'r"wj, .__._~ •. _+'l! _. __._. ---.-

:/ )Jr,\C( !lr.
~ f.;}"
!/jA~

i/ .M."v,J~
~li"':»!~:
i
i

----- -------- ----
!---_._--------'--~_._------------------_.
-_._--------------+----~--------+------_.-
----- ---------------------------------~'

__________ 0+. _



FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHQ-RS

SESMT. SEGllRANÇA DO TRABALHO

Nome do Funcio':;-ârio-;--.].l-j,;._ ,.co ~ rc fi 9~a,,,--,-~~ricuJa:_
Secretaria: tJ ~ Função: O i. • ,1 flOI'"

lE-ata de admissão: . .... Da_ta_d_eDe_m_iss~o_: .. _

;Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho, o
IEquipamento de Proteção Individual. EPI, abaixo relacionado ,bem como treinamento
sobre a aplicação, forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de
usá-lo apenas para finalidade á que se destina no trabalho , zelar pela sua guarda e.
conservação, devolvê-Io ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso, e
quando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades

! cabíveis pelo não uso, mau uso ou má c servação do equipamento, conforme a
,Legislação vigente. (Lei federal 6.514177, Paria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
•Emprego-MTE, e Lei Municipal n. C 07, de O e abril de 1990, Titulo VI, alínea XIV).



;.

FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS

SESMT- SEGllRANÇA DO TRABALHO

----_._--------------- --------------
INome do Funcionário: ~')V~~t Jl.""Y ~_~l'7(.h . _f._rJ~~tricula:_
ISecretaria: Função::f)," 'i-:. (.',;.:~o _

IData de admissão: Data de Demissão:,..- .._- ----- ..._-- ...- _._ ..- -------_._-- ----------------- ---

Assinatura
I

i
i -

I
I

DevoluçãoRecebimento

r

.Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho, o
:Equipamento de Proteção Individual. EPI, abaixo relacionado ,bem como treinamento
sobre a aplicação, forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de
usá-lo apenas para finalidade à que se destina no trabalho , zelar pela sua guarda e

I
conservação, devolvê-lo ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso, e
quando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades

! cablveis pelo não uso, IllqU uso ou má conservação do equipamento, conforme a
"Legislação vigente. (L;:il filder!l! 6.~1"4/77, Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e

Emprego-MTE, e Lei MutliC;1111l1n,(éC07, de 04 de abril de 1990, Titulo VI, alinea XIV).
~ /

.~~-----------------

, *.- Assinatura do funcionário

-1--- ------------
I I 1~_+_------l I -~----1----------
~ _ _.. I ~- I L _

!__ .L ~ ~ . L ------..--
~-L ... .. .o :..._. ._.:.. • •• - •• - __ o _

I ".L.._ .
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FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO.RS

SESMT. SEGI'RANÇA DO TRABALHO

Assinatura

Devolução

I.
__-----1 _

t Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho, oiEquipamento de Proteção Individual- EPI, abaixo relacionado ,bem como treinamento'
Isobre a aplicação, forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de
usá.lo apenas para finalidade á que se destina no trabalho , zelar pela sua guarda e
conservação, devolvê-lo ao setor competente quando se tornar Impróprio para o uso, e
quando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades
!cablveis pelo não uso, ma má conservação do equipamento, conforme a
:Legislação vigente. (Lei eraI6.514f77, Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
'Emprego.MTE, e Lei Mu 'cipal n.LC 07, de 04 de abril de 1990, Titulo VI, allnea XIV). .

! t\j3~
i Assinalura do funcionário. ' _., - ,

. ': Recebime~
QTDE: TIPO CA Data t A~in~a Datat "'0/'

~~ Itc~.. ' I P':~';~f;!~-i..-1.- ... : -~~~W.'.'-itl". ..
",IL:L_~:r';:íill-t--! .:.-. -'j/.~.! .....

,£..1, ....1" .i-, ,_,"
;. ,171. 1)" j'" ~ .! I' ,~.(, L- .j.(.(,c"~'-''1,, • L I I l

• J I c.{, leI ;;. (de<
,6J..- '~ - ,
1£ ,~!i.(1- f ,r;" /'uJ/, I !

i

ItL.-+Lr.ú.lc.~~Jf.~-~. 1 .Jt_0.
i2.t. : t.,.6( f.' 1,'.2!!'. (~,h ..L ._!__ --k
iA! IPt, :""1. i.f 1Vrf~;••'(j/.J :j .",....,.~"r I' . ,.. ," i~~~+-.'---_...-~-.... --~-. \.i ...._...-._._.
r~-~--""-'-----' --'----- ...L---.~----..~------....
, I Ir----~-~~-"_.~-'--".,.-_.'--..-w---.---.-"--i---- ---r----.--.- ..-----.--
1;------- . .._. .~..._~_..__..__..__..~ o • __ ~_. • __ •. __ •• _ ••• _ •••••••••

~ .. ----~--- __ ... __ .... - .... _. . c, ... ..•..
I _I ....



FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINIIo-RS

SESMT. SEGllRANÇA DO TRABALHO

,

Nome do Funcionário-: - é!.PZ:~.!.rLL-/~ 0J __ ~~ricula:_ ...
Secretaria: ::/ Função: ' o'

IData de admissão: Data de Demissão:
~._o o ._. ._._ .---- ---.----_ •• •__ ••• • • __ •••••• -1

---._-----"

Devolução

Assinatura
i
I

o.. i



FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHQ-RS

SESMT. SEGllRANÇA DO TRABALHO

Assinatura

Devolução

Nome do Funci;;;ã-ri-o'-.-Z-g-;Y;:-'7.- (.9 ...-:'-1 d? g. c!2t./~--,,~1Ma~ricula:_
Secretaria: yunção: '" ,) f.I,. i~Ç

IData de admissão: lData de Demissão:
r--- . -------.-- -----------.-.-----------.-----.----

,Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho. o
I Equipamento de Proteção Individual. EPI, abaixo relacionado ,bem como treinamento'
sobre a aplicação, forma de uso correto e conservação. assumindo o compromisso de
usá-lo apenas para finalidade à que se destina no trabalho • zelar pela sua guarda e
conservação, devolvê-lo ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso. e
quando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades
!cablveis pelo não uso. mau uso ou má conservação do equipamento. conforme a
,Legislação vigente. (Lei federal 6.514/77, Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e.
'Emprego-MTE. e Lei Municipal n.LC 07. de 04 de abril de 1990, Titulo VI. alínea XIV).
i~------ --_._---------- --- ._-._----------

O i1.v LJ.. C!.• L ~
Assinatura do funcionário

.' ! '_.0"0 _ ••

• Recebimento

QTDE: TIPO CA Data :Assinatura. Data

I E " : ; ,
C\ '~q~.,. ~~:::~_'zc<!-.I.--i---- ~.~-.~~:-- -- ,: I ~'

IJ(~ I.élz..-- .. z£ L '.-------.)!- --- .. --! 1- ... -----"
','-~:l.ei _LL.¥//~. ~~:1!1 !-~..-._._.~./ ;-------~..---.---_~-_

r-~l:. I ;z..!: ~--1;. i.a. lli~;::"''''''';;(/ --~
J . . i < . o - hl?~,Ji'?/ './ ~-f i~;~'~~;;'~;LJlW! ~.. '1

1>.1- ...' 01 . 17""C,L...-:':"'- ...;~_

I~. I" / , 'I.. ., (/r,o.,; .!L J •.•.... i ')iCoéL._.--t~", - .f.'.J •• - ~- ---i-- - '~--_., ~"--'L.-:-~-"--- .-i'-- --- f-- --I - ~_.
V i M I L{~'11 ...L-i_. iL- .__I o--l ~, I .

T-

I . 00. _

: I I I1--1---------. ""l !
1 . __ .....--L-._~__. -!~ ~~- ------- ----.-
I , ! ' ,[_,-- -==_~=~~'~"-i:-:~=:_~-===.__~.~ ~~__..~ _==r~_=_=~=_':_::.t-+--:----+.--'--- ---' .---..----------.----.-.-------.-..
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FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS

SESMT- SEGl'RANÇA [lO TRABALHO

//<' (~tricula:---- ---
Função: ,I ...;£' 1

Data de Demissão:

Nome do Funcio;;i.rio: ;'!/.',;.'C/ .~/"/~" !.~'f

Secretaria:

IData de admissão:
~.

,Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho, o
I Equipamento de Proteção Individual- EPI, abaixo relacionado ,bem como treinamento
sobre a aplicação, forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de
usá-lo apenas para finalidade à que se destina no trabalho , zelar pela sua guarda e
conservação, devolvê-lo ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso, e
quando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades

!cabíveis pelo não uso, mau uso ou má conservação do equipamento, conforme a
;Legislação vigente. (Lei federal 6.514/77, Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
'Emprego-MTE, e Lei Municipal n.LC 07, de 04 de abril de 1990, Titulo VI, alínea XIV).

,.

Assinatura

Devolução

,,
T'

-."-"- ."

Recebimento

~1)/-do'?1df,f~
Assinatura do funcionário

,----.-., I '-'r-~--' .----L-
: I ' I . I

r----.---.-....,.,.-~-.....-"~.+--..~----.--- ~----,-'--~----""--r..-~--"--~-----'---

li I ' I :~.----.----_.--.---.-i--!--------;.---------- ..-----------IL--l-__.-.-----~=~:=---.~~~.:-~..-=--~.-:-~+=~-----=~~~::---~-~~----- .--
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FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS

SESMT. SEGllRA~ÇA DO TRABALHO

INome do Funci-;nário:

Secretaria: 'l

[E.ata de admis~ão:

Assinatura

I
j.

i

DevoluçãoRecebimento

,Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho, o

\
EquiPamento de Proteção Individual- EPI, abaixo relacionado ,bem como treinamento

\

sobre a aplicação, forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de,
usá-lo apenas para finalidade à que se destina no trabalho , zelar pela sua guarda e

I
conservação, devolvê-Io ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso, e
quando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades'

li çabiveis pelo não uso, mau. uso ou má conservação do equipamento, conforme a
H:J?gisiação vigente. (Lei federal 6.514177, Portaria 3.214/76 do Ministério do Trabalho e
\,;!lÍ~fe~o-MTE, e Lei Municipal n.LC 07, de 04 de abril de 1990, Titulo VI, allnea XIV).

Ir ~'--.'- --. -- ..----
li .'1l~
~

I,.". A _....~- - Assinatura do funcionário
,

l~ . lr tYru- TIPO CA.¥'. F<1 Data :Assinatura. Data
I' . ,
\
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FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS

SESMT. SEGllRANÇA DO TRABALHO

1

,~L40 jJ. rJ2 ~2à--'--'---
A smalilra do funcion rio

,Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho, o
IEquipamento de Proteção Individual- EPI, abaixo relacionado ,bem como treinamento
sobre a aplicação, forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de
usá-lo apenas para finalidade à que se destina no trabalho , zelar pela sua guarda e
conservação, devolvê-lo ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso, e:
,quando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades
lcabiveis pelo não uso, mau uso ou má conservação do equipamento, conforme a
:Legislação vigente. (Lei federal 6.514/77, Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
•Emprego-MTE, e Lei Municipal n.LC 07, de 04 de abril de 1990, Titulo VI, allnea XIV).
I
!

L--,
I

r,

..------- - - .. _._' - _._ ..
I

I 4ll' '. I
__ , __ • J __ ~I . ~', _

, ..- ,

Devoluçlio

Assinatura

I
I
r

,
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•• o,. - ._._0

i
.-1~, ----
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----_ ...._._. _._- -- --_ .•_---_ .._-- -----_ ...----_ .•..__ ..

// /. <, IMatricula:-----~-,--- -
Função: ',/:te rf~' ,\ '-v,~"
Data de De~issão:

FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS

SESMT- SEGl'RANÇA DO TRABALHO

-------------------------- --------_._--
Nome do Funcionário:._~., p!/- /':'~.P-lLÇ _.-;.,I
Secretaria:

~ata de admissão:

,Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho, o
i Equipamento de Proteção Individual- EPI, abaixo relacionado ,bem como treinamento
sobre a aplicação, forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de
usá-lo apenas para finalidade à que se destina no trabalho , zelar pela sua guarda e
conservação, devolvê-Io ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso, e
quando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades

!cabiveis pelo não uso, mau uso ou má conservação do equipamento, conforme a
:Legislação vigente. (Lei federal 6,514/77, Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
;Emprego-MTE, e Lei Municipal n,LC 07, de 04 de abril de 1990, Titulo VI, allnea XIV).
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Assinatura

IMatncula:

,QTDE
!,

I
J

"'I

li
I. Declare para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazlnho 0'\
, Equipamento de proteção Individuai- EPI, abaixo relacionado ,bem como treinamento ~

sobre a aplicação, forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de .
usa-lo apenas para finalidade à que se destina no trabalho , zelar pela sua guarda e '1
conservação, devolvê-lo ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso. e ',I

I, quando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades li
,cabiveis pelo não uso, mau uso ou má conservação do equipamento, conforme a \
'Legislação vigente. (Lei federal 6.514177, portaria 3.214178 do Ministério do Trabalho e'

Emprego-MTE, e Lei Municipal n.L7Ç7. de 04 de abril de 1990.1ilulo VI. alínea XIV)

I
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Devoluçã~ ,__ .i
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,,~ ,,~:~ __ IMa~ricula:_ ....
Função::.f, .\ r~ _,~',,:",.;:"

Data de Demissão:----- .._ .. _.- -_.- -_._-----_ ...._----_ .._---------_.-

FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS

SESMT- SEGllRANÇA DO TRABALHO

---------------------------------

t-t
~

INome do Funcionário:

. ISecretaria:

~a.ta de admissão:

,Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho. o
IEquipamento de Proteção Individual- EPI. abaixo relacionado ,bem como treinamento
sobre a aplicação, forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de
usá-lo apenas para finalidade à que se destina no trabalho . zelar pela sua guarda e '
conservação. devolvê-lo ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso, e
quando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades
!cabiveis pelo não uso, mau uso ou má conservação do equipamento, conforme a
,Legislação vigente. (Lei federal 6.514/77, Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
'Emprego-MTE, e Lei Municipal n.LC 07, de 04 de abril de 1990. Titulo VI. allnea XIV).
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FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHQ-RS

SESMT- SEGI'RANÇA DO TRABALHO

iNome do Funcionário:

Secretaria:

:Data de admissão:

__1('/1 /£'/'L.h...í£~~4¥~ __~~riCUla:
IFunção: 0,;',.,AI, Õ
Data de Demissão:~.. . -------- .0.-

.... _ .._--.-
I

~7Z7 -'. -------------;
,/ f/a'£th.;'" 13 l!~/YVl~dt.-- .

Assinatura do funcionário

. '-
"

,Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho, o
IEquipamento de Proteção Individual- EPI, abaixo relacionado ,bem como treinamento
sobre a aplicação, forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de
usá-lo apenas para finalidade à que se destina no trabalho , zelar pela sua guarda e
conservação, devolvê-Io ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso, e
quando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades

,cablveis pelo não uso, mau uso ou má conservação do equipamento, conforme a
;Legislação vigente. (Lei federal 6.514/77, Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
'Emprego-MTE, e Lei Municipal n.LC 07, de 04 de abril de 1990, Titulo VI, alínea XIV). .
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I
~
I I R~ceblmento Devolução
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FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHQ-RS

SESMT. SEt;t'RANÇA DO TRABALHO

------_._------------------------
Nome dDFuncionário: _0 t -n2.~._&j Ii:~_ /"1" L.- ~Iricula:-
Secretaria: Função: ..(.~ ,-, )\,.,••i.I I.

!, Data de admissão: Data de Demissão:
f-.---- .-------- ..-....--.. - .'_.---- ..----~---_ ..-- -------- .__..-

t_í
~

,Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho, o
I Equipamento de Proteçi:lo Individual. EPI, abaixo relacionado ,bem como treinamento
sobre a aplicaçi:lo, forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de
usá.lo apenas para finalidade à que se destina no trabalho , zelar pela sua guarda e
conservaçao, devolvê-lo ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso, e
,quando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades
!cablv€!i~ pelo não uso, mau uso ou má conservação do equipamento, conforme a
'~egiêlf19~g vigente. (Lei federal 6.514/77, Portaria 3.214/76 do Ministério do Trabalho e
,g~pregG,MTF.' e Lei Municipal n.LC 07, de 04 de abril de 1990, Titulo VI, alínea XIV) .

.-"--- ..--.- ..-.._----------------_.----- --_.- ----

Assinatura

DevoluçãoRecebimento

~iÍ ~M'O" d rf...•~.••Qi..,{••..)------------
Assinatura do funcionário

i'.

"I!,,
I I
.Q.TDE... ',' 'f. T.PO CA Data .Assinatura Data

1- -h- -.... -" i i -t -I ,. . -
~1/:..i..í;J.-__l..__t.\r;;~4.-:7?('(jJ---L- .--. -, ..~.ho~T!- ., I I • •
di', 1JiL .~!../-"-.f1.}Ú _+__ ! ... 'j'C.1JJ'OIb<l .. l.-oN.'I/';';/'J l
-4 lu .L~~i/J !(f !; ," lU,,-.t{\.. 1\.

I l' I I I ~

~

' :.&1 ~j)L;, ,!tI:...,.f'~-5:1 ; [ •..•• \..,~ '

'[1.-' c,-vLiJ1.. ;i/lJ~I)..
lé] I !-[.{/1-1 (,'ff-- i , .----'tO' lJ;U""'~--.--..'-1 J

.• I~ 1 /" I! ~ft"I J-4! ~. I

-j I~r:;/'i:;""" -+ -\ ---(; i7f: j - ---- - !-
: . .--.-f--,. . -!__ .~,---- ..-_l"-=~--.----1---------

'. -_._---_._- -- -- .- ,. . .- .-.. --- .. -, .---- --

\_ \ ! I .---~ ' -I
r'----------. __J_. , .L-_.-~--._..-.!.---- ..,---- ..
I ,.' i

I . ,I .--.---.-.-.~-.---, ------, -----.,......-.
I _... __.._. __.__ n ••• ••••• --. - •• --' -.-- .-. "-"'- _ •• --"

r---L---.-.----~.- .--...- - -..-I --.- -..~--.-_ ..--..

_ 1... ...' '



Data de Demissão:

FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS

SESMT- SEGllRANÇA DO TRABALHO

_---"-'" .--.yP..•........f1=.-L_-----Assinatura do funcionário

! ----------------_.

!Declaro para os devidos fins que recebi gratuitamente da Prefeitura de Carazinho, o
Equipamento de Proteção Individual- EPI, abaixo relacionado ,bem como treinamento.
sobre a aplicação, forma de uso correto e conservação, assumindo o compromisso de
usá-lo apenas para finalidade á que se destina no trabalho , zelar pela sua guarda e
Iconservação, devolvê-lo ao setor competente quando se tornar impróprio para o uso, e.
\quando de motivo de minha demissão ou afastamento. Estou ciente das penalidades
[cabiveis pelo não uso, mau uso ou ma conservação do equipamento, conforme a
Legislação vigente. (Lei federal 6.514177, portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
•Emprego-MTE, e Lei Municipal n.LC 07, de 04 de abril de 1990,Titulo VI, alinea XIV).

r----------------.- ..---.....-------------.------------ --------.

Nome do Funcionário:

Secretaria:
\Data de admissão:

Recebimento Devolução
Assinatura



}7.. PSvSfEÇJ - fEngenfiaria de Seglfrança do rrra6a(fio Ltda., certifica
que (])lEJSJ JfV1I!NIÇJ Pj1.QY)lS (Carao de Operário e ~ 8078921023) do
~VNICÍ([,JO CJYECíflJUfZJWfO frequentou o rrreinamento (3 fioras e 30
minutos) referente a condições e comportamento inseguro, aciáentes do
tra6a(fio e importância dos fE(]>J's, definição de fE(]>Je fE(]>c, protetor
auricuCar, (uvas impenneáveis, proteções em gera' etc., no dia 14 de junfio áe
2018.

f)Q~.; ,0(:".: llqÚ)';"';)
I

(]>articipante



ri...en
C rtifi" f saúde e segurançae 1 lcauo do trabalho

(Participante

}f. p,:;vsP,ç; - P,ngenfiaria áe Segurança áo rr'ra6a{fioLtáa., certifica
que :MJfCRJ]ELO ClP.CR!f.I'Rfl Cíl~OSO (Cargo áe Operário e ~
2074547429) áo 9dV:NICÍCEIO CJYE Cíl'RflZIWfO frequentou o
Treinamento (3 fioras e 30 minutos) referente a condições e comportamento
inseguro, aciáentes áo tra6a{fio e importância áos P,(PI's, áefinição áe P,(PI e
P,(Pc, protetor auricufar, {uvas impenneáveis, proteções em gera' etc., no áia
14 áejunfio áe 2018.



.••en
C rtifi" f saúde e segurançae 1 lcauo do trabalho

InstrutorCfJarticipante

}f. P,NSP,ÇJ - P,ngenliaria de Segurança do Tra6a[lio Ltda.) certifica
que CJUCJlW!fJO:M.PSQVlq)1 (])'E U:M.P'](J)}f.(Cargo de :M.ecânico}f~Bar
e ~ 1068765856) do 9dVNICÍ([JI0 (J)fE CJl(jljIZlf}fJ{O frequentou o

Treinamento (3 lioras e 3 O minutos) referente a condições e comportamento
inseguro) aciáentes do tra6a[lio e importância dos P'CfJIJs)definição de P'CfJle
P'CfJC protetor auricufar, [uvas impermeáveis) proteções em gera~ etc.) no dia
14 dejun o de 2018.

/,' ',,' Q,.d~



•-J' en',
C rtifie f saúde e segurançae 1 cauo do trabalho

}l (£J{S(£ÇJ- (£ngenliaria de Segurança do rr'ra6a[fioLtda., certifica
que JO.ft.O CJYECJYEVS (}jVP.:No ID}f. SI£'fJ}f. (Cargo áe 9dotorista e 'R.{i

,
5012519624) do 9J.V:NICBPIO (]Y£ CJI'RjIZI1'fJ{O frequentou o
rr'reinamento (3 fioras e 30 minutos) referente a condições e comportamento
inseguro, aciáentes do tra6a[fio e importância dos (£(]?I's, definição de P,(]?]e
P,(]?c,protetor auricufar, [uvas impenneáveis, proteções em gera4 etc., no dia
14 de junlio de 2018.

/'
/ //,.,. / ~#

~_. I .' Z-.'-- • ..,., ." (/tO ••.. '\

(]?articipante



ie
Certifieaáo

en
saúde e segurança

do trabalho

InstrutorI (Participante

;.I f£:NSf£Ç; - f£ngenfiaria de Segurança do rr'ra6affio £tda.} certifica
que (]?JJçP.'R./Oo/OÇPL/EI Jf!N'J{.ft.'Y)l (Cargo áe 9rf.ecânico }l.~liar e ~
6074182285) do 9dV!NICÍCJ1IO (})fE C}f.~ZI!NJ{O frequentou o
rr'reinamento (3 fioras e 30 minutos) referente a condições e comportamento
inseguro} acidentes do tra6a{fio e importância dos f£(PI's} definição de f£(PI e
f£(PC protetor auricufar, {uvas impenneáveis} proteções em gera' etc.} no dia
14 dejunfio de 2018.

_.-'- I -----.)~ -r-' '/}. ((!) )( .' >("~.,L../ ..•/~



.f
Certificado

en
saúde e segurança

do trabalho

jl PSvSCEÇ;- CEngenliaria áe Segurança áo rtra6a{fio Ltáa., certifica
que Io/;f!N C])}to/I 9r1)f.CJ{}tc])O (})OS s)f2.flTOS (Cargo áe Operaáor áe

,
9dáquina e (j{{J 1062872146) áo 9dVNICBPIO CJYE C)f.qutZIWfO
frequentou o rtreinamento (3 fioras e 3O minutos) referente a conáições e
comportamento inseguro, aciáentes áo tra6a{fio e importância áos CErpI's,
áefinição áe CErpIe CErpC,protetor auncufar, {uvas impenneáveis, proteções em
gera' etc., no áia 14 áe junfio áe 2018.

r' J,.l I l' ..~I ~
I ,J /. ' , .i /}.. ("0 ••• -~ I

/

rparticipante



/bA-"/k/ .fk"t'e
QJarticipante

,~ }l p,:J{SP,q - P,ngenliaria de Segurança do rtra6a{lio Ltda., certifica
(. 'E[.'EJ{!NlD'R.PsCJ{'lJI'l(JL (Cargo áe Operário e '1{Çj 7068745831) áo

r 'VivICÍQJIO (]YE C}lCRjlZI!NJfO frequentou o rtreinamento (3 lioras e 30
:.", tos) referente a condições e comportamento inseguro, acidentes do

" .....~/iJfio e importância dos P,QJI's, definição de P'QJI e P'QJC, protetor
." [ar, {uvas impenneáveis, proteções em gera{, etc., no dia 14 de junlio de

'.l "

8. '. ~ ..,



.f en
C rtifie f saúde e segurançae l cauo do trabalho

(Participante

}I. CE:NSCEÇ;- CEngenfiaria de Segurança do rrra6a{fio Ltda., certifica
que}f.LPX Sjf2VID~ P~ÇJf (Cargo áe Operário e ~ 6073801273) do
9dVNICÍCPIO (]YE Cí'Jl~jf.ZI1V!J{Ofrequentou o rrreinamento (3 fioras e 30
minutos) referente a condições e comportamento inseguro, aciáentes do
tra6a{/io e importância dos CE(P]'s, definição de CE(P] e CE(PC,protetor
auricuCar, {uvas impermeáveis, proteções em gera' etc., no dia 14 de junfio de
2018.



')1H ó ~ <,) -:s Q /V)4(/ J1)) -
( '- /'

(]!articipante

.f en
C rtifi

e f saúde e segurançae 1, caUo do trabalho

jl ptNSr£ÇJ - r£ngenfiaria áe Segurança áo rr'ra6a[fioLtáa., certifica
que lPjlV£O sP.CJWIO jU,o/ES (Cargo áe C1'eáreiroe ~ 5052294849) áo
9dVWCÍC1'IO (])IE e;tqutZIWlO frequentou o rr'reinamento (3 fioras e 30
minutos) referente a conáições e comportamento inseguro, aciáentes áo
tra6a[fio e importância áos r£(]!I's, áefinição áe r£(]!I e r£(]!c, protetor
auricufar, [uvas impenneáveis, proteções em gera~ etc., no áia 14 áe junfio áe

2018.



.••en
C rtifie f saúde e segurançae 1 caUo do trabalho

InstrutorParticipante

jl P,:NSP,ç - P,ngen/iaria áe Segurança áo rfra6a{/io £táa., certifica
que [Jf.Zft~ jfVçvsrro S()<J)~ (Carao áe CaCceteiro e 'R..{i7091543301)
áo 9dV:N1CÍ(],IO (j)P, CJf.CR.fl.ZI:N9fOfrequentou o rfreinamento (3 /ioras e
30 minutos) referente a conáições e comportamento inseguro, aciáentes áo
tra6a{fio e importância áos P,PI's, áefinição áe P'PI e P'pc, protetor
auncuCar, {uvas impenneáveis, proteções em gerar etc., no áia 14 áe jun/io áe
2018.



rl
Certificado

en
saúde e segurança

do trabalho

InstrutorCParticipante

jI p,gvsP,ç; - P.ngenliaria ie Segurança io rrra6a{fioLtda., certifica
que 9djf~O p.9d.1éNVP.L o/IL;fS qjO)fS soVz;f. (Cargo de CaCceteiro

,
e CJ{{i 5051587383) io 9dVWCICJ>IO (])fE C}lqutZIWfO frequentou o
rtreinamento (3 fioras e 30 minutos) referente a condições e comportamento
inseguro, acidentes do tra6a{fio e importância ios P,CPI's,iefinição de P,CPIe
p'cPc, protetor auricufar, {uvas impenneáveis, proteções em gerar etc., no iia
14 ie junfio ie 2018.



-l en
C rtifi" f saúde e segurançae l cauo do trabalho

InstrutorCJ>articipante

}I. P.:NsP.ç; - p.ngenfiaria de Segurança do rr'ra6a{fioLtda., certifica
que lJWç;P,CJUOJOsP. sCJfV£rtz (Cargo de Cafceteiro e 1W 3034056378)
do 9dVWCÍqJIO ([YE CftCJUf.ZI!N!J{Ofrequentou o rr'reinamento (3 fioras e
30 minutos) referente a condições e comportamento inseguro, acidentes do
tra6a{fio e importância dos P'(j!I's, definição de P'(j!I e P'(j!C, protetor
auricufar, {uvas impenneáveis, proteções em gerar etc., no dia 14 de junfio de

2018.



-i en
C rtifie f saúde e segurançae l lcauo do trabalho

Instrutor(JJarticipante

}l. P/NSfEÇ; - fEngenfiaria áe Segurança áo rtra6a{fio Ltáa.) certifica
que jJ2fTOg{]O Cft.~OS 5WJ{I)t (CarDo áe 9Yf.ecânico e ~ 25373447072)
áo 9Yf.VWCÍfl'IO (]YE e;tquIZI!N!J{O frequentou o rtreinamento (3 fioras e
3 O minutos) referente a conáições e comportamento inseguro) aciáentes áo
tra6a{fio e importância áos fE(JJI's, áefinição áe fE(JJI e fE(JJc, protetor
auricuCar, (uvas impenneáveis) proteções em gerar etc.) no áia 14 áe junfio áe

2018.



rl en
C rtifie f saúde e segurançae l cauo do trabalho

InstrutorCParticipante

jI. P/lvSCEÇJ- CEngenliaria de Segurança do rtra6affio Ltda., certifica
que jf.(]YE9dI(]{C)lo/}f..[:JfEI1W (Cargo de 9dotorista e ~ 4054778412) do
9dVWCÍ<PIO (])'E C)lCR)f.ZI1lJ{O frequentou o rtreinamento (3 fioras e 30
minutos) referente a condições e comportamento inseguro, aciáentes do
tra6a{fio e importância dos CECPI's,definição de CECPIe CEcpC,protetor
auricufar, {uvas impermeáveis, proteções em gera~ etc., no dia 14 de junfio de

2018.



InstrutorCí?articipante

jI P':NSP,(} - P,ngen/iaria cieSegurança cio rrra6a(/io Ltcia.} certifica
que CLP'(])I P. CJ!E~ICJUI (Cargo áe 9dotorista e CR.{i 6062866601) cio
9dV:N1CÍfPIO (])P, C)f.CJ{jf.ZIWfO frequentou o rrreinamento (3 /ioras e 30
minutos) referente a concfições e comportamento inseguro} acicfentes cio
tra6a(/io e importância cios P'Cí?I's}ciefinição cie P'Cí?Ie P'Cí?c, protetor
auricufar, (uvas impenneáveis) proteções em gerar, etc.} no ciia 14 ciejun/io cie

2018.



.f en
Certifi.ca fO saúde e segurança

f; U( do trabalho

}l P,1fSP,ÇJ - P,ngenfiaria de Segurança do rr'ra6a{fio Ltda., certifica
que}f.lJU sCHV 17(jf. (Cargo áe Operaáor de 9dáquina e CRJi 1045546999) do
9dVWCÍCPIO (]YE C}f.qu4.ZI!N'J{O frequentou o rr'reinamento (3 fioras e 30
minutos) referente a condições e comportamento inseguro, aciáentes do
tra6a{fio e importância dos P'CJ>]'s,definição de P'CJ>]e P'CJ>c,protetor
auricuCar, {uvas impermeáveis, proteções em gera' etc., no dia 14 de junfio de
2018.

CJ>articipante

I

1---



-l en
C rtifie f. saúde e segurançae 1 caUo do trabalho

fi P,:NSP,ç; - P,ngenliaria áe Segurança áo rr'ra6a{fioLtáa., certifica
que fE9rfjfVP.L (}!(J~jf çqulfEPP (Cargo áe Operad'or áe 9dáquina e ~
9108086373) áo 9dVWCÍCPIO (])tE C/lqulZIgvJ{O frequentou o
rr'reinamento (3 fioras e 30 minutos) referente a conáições e comportamento
inseguro, acidentes áo tra6a{fio e importância áos P,(]JI's,áefinição áe P,(]JIe
P,(]Jc,protetor auncuCar, {uvas impermeáveis, proteções em gera' etc., no áia
14 áejunfio áe 2018.

(]Jarticipante



ri
Certificado

en
saúde e segurança

do trabalho

}l P,:NSEÇ; - P,ngenfiaria áe Segurança áo rr'ra6aOioLtáa., certifica
que PP.1?J{)f2VIDO }lLP.X)f2VID~JI!ElP:P (CarBo áe Operaáor áe 9dáquina e
CJ{fJ 1097754087) áo 9dV:NICÍCIJIO qyE, CJf'RflZIWfO frequentou o
rr'reinamento (3 fioras e 30 minutos) referente a conáições e comportamento
inseguro, aciáentes áo tra6a{fio e importância áos P,([J]'s, áefinição áe P,([J]e
P,([Jc,protetor auricuCar, [uvas impenneáveis, proteções em gera' etc., no áia
14 áe junfio áe 2018.

([Jarticipante



jI P/NSEÇJ - p.ngenfiaria áe Segurança áo rtra6a{fio Ltáa., certifica
que PlDSO!N )f.~ (])OS S.MflOS (Cargo áe Operário e CJW
6045547475) áo 9dV!NICÍCI'IO CJYE C}flJUf.ZI!NJ{O frequentou o
rtreinamento (3 fiaras e 30 minutos) referente a conáições e comportamento
inseguro, aciáentes áo tra6a{fio e importância áos P'pJ's, áefinição áe P.PI e
P'pc, protetor auncufar, {uvas impenneáveis, proteções em gera~ etc., no áia
14 áejunfio áe 2018.

Participante



nstrutorParticipante

jl P.:;VSP.ç;- P.nnenliaria de Segurança do rtra6a{ho Ltda., certifica
que P'LIO rtjl(]YEV IDOS SjlJfTOS ff/í{P'FRjl (Careo áe Operaáor áe

,
9dáquina e (j({i 6028658174) do 9dV:NICBPIO (]Y£ e;tqutZlmfO

frequentou o rtreinamento (3 horas e 3O minutos) referente a conáições e
comportamento inseguro, acidentes do tra6a{ho e importância dos P'PI's,
definição de P'PI e P'pc, protetor auricuCar, {uvas impermeáveis, proteções em
gera£; etc., no dia 14 de junho de 2018.



•-ten ..-
C rtifi" f saúde e segurançae l lcaaO do trabalho

fi P/NSCEÇ;- CEngenliaria de Segurança do rr'ra6a[lioLtda., certifica
que (])IO:JVlEI (}YE (]}fSCff/Rj (CarDo de Operaáor áe 9dáquina e fR.fi
4068781998) áo 9dV1VICÍ(JJIO (]YE C}f'lUlZI:NJ{O frequentou o
rr'reinamento (3 lioras e 30 minutos) referente a condições e comportamento
inseguro, aciáentes do tra6a[lio e importância dos PlPI's, definição de CE(]!Ie
CE(]!C,protetor auncufar, [uvas impenneáveis, proteções em gera~ etc., no dia
14 áe junfio áe 2018.

(]!articipante



•-t'en-
C rtifie f saúde e segurança ve l cauo do trabalho

JJ. P/NSP,Ç; - P,ngenfiaria de Segurança do rtra6a{fio Ltda., certifica
que 9dJÍ(j(CIO 9dVLLP.CJ{ (Cargo áe 9dotorista e ~ 4068771511) do
9dVNICÍq>IO (])tE C)f<JUlZlgo{O frequentou o rtreinamento (3 fioras e 30
minutos) referente a condições e comportamento inseguro, acidentes do
tra6a{fio e importância dos P'(jJI's, definição de P'(jJI e P'(jJc, protetor
auricufar, {uvas impenneáveis, proteções em gera~ etc., no dia 14 de junfio de
2018.

(jJarticipante



•-J: en~..
C rtifiO f saúde e segurançae 1 lcauo do trabalho

}l P/NSP,Ç - P,ngenfiaria de Segurança do rtra6a{fio Ltda., certifica
que 9rf)Í~IO ~p'~O P~CO (Carao de Operário e ~5090670877)

,
do 9dV:N1CICl'IO (])tE C)f.qutZI:N!J{O frequentou o rtreinamento (3 fioras e
30 minutos) referente a condições e comportamento inseguro, acidentes do
tra6a{ho e importância dos p'CP]'s, definição de CE,CP]e p'cPc, protetor
auricufar, {uvas impenneáveis, proteções em gera' etc., no dia 14 de junfio de
2018.

CParticipante



CertificadO
}I. P/JvSP,(} - P,ngenfiaria de Segurança do rtra6a(fio Ltda., certifica

que (}P.£SON .ft2fl'ONIO (}YE OLI1JElqu4. COs<J)l (Cargo de Operário e
~ 4063866752) do 9rf.VNICÍ(J'IO <JYE C,ftqutZIWfO frequentou o
rtreinamento (3 fioras e 30 minutos) referente a condições e comportamento
inseguro, aciáentes do tra6a(fio e importância dos P'(PI's, definição de P'(PI e
P,(Pc, protetor auricufar, (uvas impenneáveis, proteções em gera~ etc., no dia
14 dejunfio de 2018.

(Participante



••-J'~~en..,.
C rtifie f.. saúde e segurançae 1 caUo do trabalho

Jl p,wsP,q - P,ngenfiaria áe Segurança áo Tra6a[fio Ltáa.} certifica
que JO.% p,Vqu(}YES CíllR9JOSO (Cargo de Operário e (j{{J 1064638347) áo
:M.V!NICÍCIJIO (]YE Cíl'R)f.ZIWfO frequentou o ífreinamento (3 fioras e 30
minutos) referente a conáições e comportamento inseguro} aciáentes áo
tra6a[fio e importância áos P,CP!'s, áefinição áe P'CPI-e p'cPc, protetor
auricuCar, [uvas impermeáveis} proteções em gera' etc.} no áia 14 áe junfio áe
2018.

CParticipante



}l P/NSP,Ç; - P,ngenfiaria le Segurança lo rtra6a{fio Ltla., certifica
que (])OVç;LJfS NOL p.CJ()fCR5 (CarBo de Operário e (]{{i 8090667571) lo
9,1.V:NICÍCPIO(])P. CftCJUfZIMfO frequentou o rtreinamento (3 fioras e 30
minutos) referente a conáições e comportamento inseguro, aciáentes lo
tra6a{fio e importância dos P,PI's, definição de P'P] e P'pc, protetor
auricufar, {uvas impermeáveis, proteções em gera' etc., no dia 14 de junfio te
2018.

Participante

'I



•-J en"
C rtifie f saúde e segurançae l lcauo do trabalho

}l P,:NSP,ç; - P,ngenfiaria de Segurança do rrra6a[fio Ltda., certifica
que CL)f.VCJJIS9,fjfJl{}MV££P,(j{(Carno áe Operário e 1{{i 2109500534) do
9t1.VmCÍqJIO (])lE c;f.CRjf.ZIWfO frequentou o rrreinamento (3 fioras e 30
minutos) referente a conáições e comportamento inseguro, acidentes do
tra6a[fio e importância dos P'(P]Js, definição de P'(P] e P,(pc, protetor
auncuCar, [uvas impenneáveis, proteções em gera~ etc., no dia 14 de junfio de
2018.

(Participante



Certificado

• •i en ..,'~
saúde e segurança

do trabalho

}l P/]{Sf£Ç; - f£ngenliaria áe Segurança áo rr'ra6a[lioLtáa., certifica
que 9d)f.qu:OS Ç;IL9d)f.(}{.Wjl!NtDSCJ{lEf£(}{.(Carno áe Operaáor áe :Máquina
e ~ 5052295655) áo :MVNICÍ(PIO CJYE CíJ.'R}IZIMfO frequentou o
rr'reinamento (3 lioras e 30 minutos) referente a condições e comportamento
inseguro, aciáentes áo tra6a[lio e importância áos f£PI's, áefinição áe f£PI e
f£PC, protetor auncufar, [uvas impermeáveis, proteções em gera~ etc., no áia
14 áe junlio áe 2018.

Participante



rl:.en
C rtifie f saúde e segurançae 1 lcauo do trabalho

jJ. f£:NSf£Ç; - f£ngenliaria de Segurança do CJ'ra6a{fioLtda., certifica
,

que JO.% C)fqu:.OS ;f!Nl1!V:NPS PP.~I(jljf (Carao de Operaáor áe
9dáquina e lRJi 5043780328) do 9dVWCÍ(]JIO QYE C/llJUfZIWfO
frequentou o CJ'reinamento (3 fioras e 30 minutos) referente a condições e
comportamento inseguro, acidentes do tra6a{fio e importância dos f£(}?['s,
definição de f£(}?Ie f£(}?C,protetor auriculár, {uvas impenneáveis, proteções em
gera~ etc., no dia 14 áe junfio de 2018.

(}?articipante



.f en
C rtifi" f saúde e segurançae l cauo do trabalho

InstrutorParticipante

jI P,:NSP,ÇJ - P,ngenliaria de Segurança do rr'ra6a{lio Ltda., certifica que
CJ.{CXBP,CJ?!JO(j)IjfS CJlo/jILJl!EICJ.{O (Caroo dejftenáente de (l'avimentação e

~ 5068021351) do !MV:NICÍ(l'IO CfYE C}I.'R)IZIfJ{}{O frequentou o
rr'reinamento (3 lioras e 30 minutos) referente a condições e comportamento
inseguro, acidentes do tra6a{lio e importância dos P'Pls, definição de P'PI e
P'pc, protetor auricufar, {uvas impenneáveis, proteções em gerar, etc, no dia

14 de junlio de 2018.



.f en ..~'
C rtifie f saúde e segurançae 1 lCauO do trabalho

jl r£:NSEÇJ - r£ngenfiaria de Segurança do rtra6a{fio Ltáa., certifica
que o/}I£(])I'1{. (8}fSCTOS CJYE ft£9dP.JCD)f. (Cargo áe Operário e ~
7026428958) do 9dVNICÍlPIO CJYE C)f.qutZI1'f.J{O frequentou o
rtreinamento (3 fioras e 30 minutos) referente a condições e comportamento
inseguro, aciáentes do tra6a{fio e importância dos P.cPI's, áefinição áe P/PI e
r£CI'c,protetor auncuCar, {uvas impermeáveis, proteções em geraC etc., no áia
14 áe junfio áe 2018.

CI'articipante



ri. en
C rtifi. f.. saúde e segurançae t lcauo do trabalho

nstrotor(]Jarticipante

}I. P'JVSP,(} - P,ngenliaria de Segurança do rtra6a[fio Ltda., certifica
que o/IL9A)f.'Rv9dVLLP.CJ{9dP.LLO (CarDo de Operário e ~ 1090663566)
do 9dV!NICÍC1'IO qyE, C)l(jljf.ZlmfO frequentou o rrreinamento (3 lioras e
3 O minutos) referente a condições e comportamento inseguro, aciáentes do
tra6a[lio e importância dos P,(]J]'s, definição de P,(]J] e P,(]Jc, protetor
auncufar, [uvas impenneáveis, proteções em gera[, etc., no dia 14 de junlio de
2018.



}f. fE:NSfEÇ]- fEngenharia de Segurança do rtra6a{ho Ltda.} certifica
que JOo/}I!NI COS'1)t 9dJfCIP.£ (Cargo de Cl'eáreiroe CJ({i 4044433383) do
:MVmCÍCl'IO (j)p, Cíf'1Uf.ZlmlO frequentou o rtreinamento (3 horas e 30
minutos) referente a conáições e comportamento inseguro} acidentes do
tra6a{fio e importância dos fEP]'s} definição de P.P] e fEpC, protetor
auncufar, {uvas impermeáveis} proteções em geral; etc.} no dia 14 de junho de
2018.

Participante



fi P,:NSP,ç; - P,ngen/iaria de Segurança do rtra6a{/io Ltda., certifica
que fflD~ CJI!M}1CJUf. QYE O£I~ICR.fl- (Cargo de Cl'edreiro e ~
6049841023) do 9t1.V:NICÍCl'IO QYE CJICJ{ftZIWfO frequentou o
rtreinamento (3 /ioras e 30 minutos) referente a condições e comportamento
inseguro, aciáentes do tra6a{/io e importância dos P'(PI's, definição de P'CJ?Ie
P'CJ?c,protetor auricuCar, {uvas impenneáveis, proteções em gera' etc., no dia
14 dejun/io de 2018.

CJ?articipante



Instrutor(JJarticipante

fi P/NSP,(} - P,naenliaria ie Segurança io rtra6a(lio Ltáa., certifica
que P'£09rf.I(j{ (]JOS s.ft!NlTOS (Cargo áe Cliapeaáor e ~ 9024888531) io
9rf.V:N1CÍ([,IO CJYE e;t~ZI!N9l0 frequentou o rtreinamento (3 lioras e 30
minutos) referente a conáições e comportamento inseguro, aciáentes io
tra6a(fio e importância ios P,(JJI's, iefinição áe P,(JJI e P,(JJc, protetor
auncufar, (uvas impenneáveis, proteções em gerar etc., no áia 14 áe junlio áe
2018.



InstrutorParticipante

}l CE:J{SCEÇ]- CEngenfiaria de Segurança do í{ra6aCho Ltda., certifica
que JOsP. '.RSJ<Bp.~O{]))l SI£o/)l (Cargoáe 9;tecânico )l~Ciar e ~
1070498751) do 9;tV:NICÍCEIO {])P. CJfCJU4.ZIWfO frequentou o
í{reinamento (3 fioras e 3 O minutos) referente a condições e comportamento
inseguro, acidentes do tra6a{lio e importância dos CEPI's, definição de CEPI e
CEPC,protetor auricuÚlr, {uvas impenneáveis, proteções em geraC etc., no dia
14 de junlio de 2018.



Instrutorrparticipante

./I CE1VSCEÇ;- CEngenfiaria áe Segurança áo rtra6a{fio Ltáa., certifica
que P,£/EJf.!NtDqw (]YE ~ :MJf.'R!JI9d (Carao de 9decânico e ~ 8077905473)
do 9dVmcÍ(P[O C1YE C}f.ÇRjIZ[!NJfO frequentou o rtreinamento (3 fioras e
30 minutos) referente a conáições e comportamento inseguro, acidentes do
tra6a{fio e importância áos CErp['s, áefinição áe CErpI e CErpC,protetor
auricuCar, {uvas impermeáveis, proteções em gerar etc., no áia 14 áe junfio áe
2018.



ie en
C rtifi" f saúde e segurançae l cauo do trabalho

JnstrutorCParticipante

}l r£:NSr£ÇJ- r£ngenliaria áe Segurança áo lJ'ra6a{lio Ltáa., certifica
que r£(j)o/INO OLI1AEIlJU{ COsq)l :r()NIO~ (Cargo áe Cliapeatlor e (JPF

325601330-91) áo 9dVNICÍq>IO CJYE C}lqutZIWfO frequentou o
lJ'reinamento (3 lioras e 30 minutos) referente a conáições e comportamento
inseguro, aciáentes áo tra6a{fio e importância áos r£cpJ's, áefinição áe r£cpJ e
r£cpc, protetor auricufar, {uvas impermeáveis, proteções em gerar etc., no áia
14 áe junlio áe 2018.



.••en
C rtifie f saúde e segurançae l lcauo do trabalho

}l P!NSCEÇ]- fEngenfiaria de Segurança do rrra6a{fio Ltda.} certifica
que (]).ft2{1PL 9A.O~I~(Car90 áe Solifad'or e ~ 8061415868) do
9dV:NICÍC1'IO (])fE C}tquf.ZIg{J{O frequentou o rrreinamento (3 fioras e 30

minutos) referente a condições e comportamento inseguro} acidentes do
tra6a{fio e importância dos CECJ>I's,definição de fECJ>Ie fECJ>c,protetor
auricufar, {uvas impenneáveis} proteções em gera' etc.} no dia 14 de junlio de
2018.

C]Jarticipante



}l. P,1VSP,Ç - P,ngenfiaria áe Segurança áo 'Tra6a[fio Ltáa., certifica
que (J'jf.VLO CJ{Ç)(Bp.CJ{10(]YE Q.V}f.(])CJ«)S (Cargo de Solifador e 'R.{i
4037397421) do 9dV1VICÍ(J'IO (]YE e;tCRjtZI!WfO frequentou o
'Treinamento (3 fioras e 30 minutos) referente a condições e comportamento
inseguro, aciáentes do tra6a[fio e importância áos P'(PI's, definição de P'(PI e
P,(PC,protetor auricufar, [uvas impenneáveis, proteções em gerar, etc., no áia
14 áejunfio de 2018.

(Participante

,

..l
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