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SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO lTOA

Identificação da Empresa

Razão Social: SAMMPATRICIOINDÚSTRIA ECOMÉRCIOLTDA

Número do CNPJ: 37.887.759/0003.00

Código CNAE: 52.44-2 - Conforme a NR-4 em seu Quadro I - Comercio

varejista de materiais de construção, ferragens, ferramentas manuais, e

produtos metalúrgicos.

47.44-0-01 - Conforme CNPJ da empresa junto a Receita Federal - Comércio

varejista de ferragens e ferramentas.

Grau de risco: 02

Endereço: Avenida Pedro Cezar Saccol, s/na - Distrito Industrial

Cidade: Santa Maria-RS

Telefone: (55) 3212 8071 / 3212 9047

Data do levantamento de dados: 31 de Outubro de 2012

I DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DA EMPRESA I

SETOR / FUNCAO N" FUNCIDNARIDS
ADMINISTRATIVO

Diretor Administrativo 01

Técnico de Suporte 01

Menor Aprendiz 01

Secretária 01
PRODUÇAO
Almoxarife 01
Soldador 03
Mecânico 01
VENDAS

Vendedor Externo 01
TOTAL 10

Rodovia RS 509 KMOI, 1024 - Santa Marla/RS - Fone (55) 3223.7560
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SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTOA

1. Levantamento dos Riscos Ambientais

Empresa: SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Área/Setor de Trabalho: Administrativo

Função: Diretor Administrativo

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

� Realiza atividades de gerenciamento e coordenação das atividades da
empresa;

� Definição das políticas e estratégias adotadas na Empresa;

� Decisões comerciais e administrativas.

ANÁLISE DOS RISCOS DIAGNOSTICADOS

� Não há evidências de exposição a Riscos Ambientais (Físicos, Químicos ou
Biológicos).

� Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR
17).

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

� Não se faz necessário o uso de equipamentos de proteção para o
desempenho de suas atividades.

RECOMENDAÇÕES
� Quando for desempenhar suas atividades na produção, onde pelas

avaliações realizadas foram diagnostIcados riscos de origem Física, Química
ou Biológica, como medida preventiva recomenda-se que utilize os EPI's
recomendados para tais setores da produção.

CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

(Segundo a Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, em suas Normas
Regulamentadoras 15 e 16, e lei na 8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO 04 -
modificado pelo Decreto 4882/03).

� Atividades Salubres - NR 15

� Atividades não Perigosas - NR 16.
� Ati\1idades não especiais: Lei 8213/91, Decreto 3048/99, anexo na 04 -
modificado pelo Decreto 4882/03.

� Informar na GFIP 33 o código O (Sem exposição a Agente Nocivo)

Rodovia RS 509 KM01, 1024 - Santa Maria/RS - Fone (55) 3223-7560 2
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SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTOA

OBSERVAÇÃO
A caracterização acima realizada é válida enquanto as condições e o ambiente
de trabalho permanecerem Inalterados em relação ao avaliado e informado
durante as inspeções realizadas.
Empresa: SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Área/setor de Trabalho: Administrativo

Função: Técnico de Suporte

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

� Realizaatividade de desenhosdos projetos no computador;

� Realiza atividade de orçamentos de sistemas de irrigação;

� Eventualmente realiza atividade na produção para acompanhar os
pro~cessos do projeto;

� Realiza viagens, dando suporte na montagem de equipamentos.

ANÁLISE DOS RISCOS DIAGNOSTICADOS

� Não há evidências de exposição a RiscosAmbientais (Físicos, Químicos ou
Biológicos).

� Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR
17).

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

� Não se faz necessário o uso de equipamentos de proteção para o
desempenho de suasatividades.

RECOMENDAÇÕES
� QuandO for desempenhar suas atividades na produção, onde pelas
avaliações realizadas foram diagnosticados riscos de origem Física,Química
ou Biológica, como medida preventiva recomenda-se que utilize os EPI's
recomendados para tais setores da produção.

CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

(Segundo a Portaria. 3214/78 do Ministério do Trabalho, em suas Normas
Regulamentadoras 15 e 16, e lei nO 8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO 04 -
modificado pelo Decreto 4882/03).

� Atividades salubres: NR 15

� Atividades não Perigosas: NR16.

� Atividades não especiais: Lei 8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO 04 -
modificado pelo Decreto 4882/03.

Rodovia RS 509 KM01,1024 - Santa Mana/RS - Fone (55) 3223-7560 3
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SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

� Informar na GFIP 33 o código O (sem exposição a agentes nocivos).

OBSERVAÇÃO

A caracterização acima realizada é válida enquanto as condições e o ambiente
de trabalho permanecerem inalterados em relação ao avaliado e informado
durante as inspeções realizadas.
Empcesa: SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Ácea/Setoc de Tcabalho: Administrativo

Função: Menor aprendiz

ATIVIbADES DESENVOLVIDAS

� Atendimento de telefone;

� Elaboração de gráficos e tabelas;

� Realiza atividades de escritório;

� Preenchimento de documentos

ANÁLISE DOS RISCOS DIAGNOSTICADOS

� Não há evidências de exposição a Riscos Ambientais (Físicos, Químicos ou
Biológicos).

� Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR
17).

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

� Não se faz necessário o uso de equipamentos de proteção para o
desempenho de suas atividades.

RECOMENDAÇÕES
Fazer ginástica laboral e alongamentos. .-

CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

(Segundo a Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, em suas Normas
Regulamentadoras 15 e 16, e lei nO 8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO 04 -
modificado pelo Decreto 4882/03).

� Atividades salubres: NR 15

� Atividades não Perigosas: NR 16 .

� Atividades não especiais: Lei 8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO 04 -
modificado pelo Decreto 4882/03.

� Informar na GFIP 33 o código O (sem exposição a agentes nocivos).

Rodovia RS 509 KM01,1024 - Santa Maria/RS - Fone (55) 3223-7560 4
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SAMMPATRlCIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

OBSERVAÇÃO

A caracterização acima realizada é válida enquanto as condições e o ambiente
de trabalho permanecerem inalterados em relação ao avaliado e informado
durante as inspeções realizadas.

."
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lTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTOA

Empresa: SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Área/Setor de Trabalho: Administrativo

Função: Secretária

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

� Atendimento ao publico em geral;

� Atendimento ao telefone;

� Anota recados;
� Organiza o seu setor.

ANÁLISE DOS RISCOS DIAGNOSTICADOS

� Não há evidências de exposição a Riscos Ambientais (Físicos, Químicos ou
Biológicos) .

� Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR
17).

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

� Não se faz necessário o uso de equipamentos de proteção para o
desempenho de suas atividades.

RECOMENDAÇÕES
� Quando for desempenhar suas atividades na produção, onde pelas
avaliações realizadas foram diagnosticados riscos de origem Física, Química
ou Biológica, como medida preventiva recomenda-se que utilize os EPI's
recomendados para tais setores da produção.

CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

(Segundo a Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, em suas Normas
Regulamentadoras 15 e 16, e lei nO8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO04 -
modificado pelo Decreto 4882/03).

� Atividades salubres: NR 1S

� Atividades não Perigosas: NR 16.

� Atividades não especiais: Lei 8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO 04 -
modificado pelo Decreto 4882/03.

� Informar na GFIP 33 o código O (sem exposição a agentes nocivos).

Rodovia RS 509 KM 01,1024 - Santa Maria/RS - Fone (55) 3223-7560 6
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OBSERVAÇÃO

A caracterização acima realizada é válida enquanto as condições e o ambiente
de trabalho permanecerem inalterados em relação ao avaliado e informado
durante as inspeções realizadas.

Empresa: SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Área/Setor de Trabalho: Produção

Função: Almoxarife

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

� Realiza atividades de descarga de mercadorias do caminhão com o muck;

� Realiza ativIdades de distr1bulção de materiais, bem como ferramentas,
tintas, solventes, diluentes, catalisadores e solventes aromáticos;

� Faz a separação do material, após organiza no depósito;

� Realiza o controle do estoque fazendo o controle de entrada e saída de
materiais.

ANÁLisE DOS RISCOS DIAGNOSTICADOS
� Exposiçãoa ruídos'quando da realizaçãode atividades na área de Produção,
cuja o nível equivalente é de ordem de 106,4 dB(A). De acordo com a NR
15 - Anexo 01, Portaria 3214/78 do MTE, atividades que exponham os
funcionários a ruídos acima de 85 dB (A) são consideradas insalubres em
grau médio. Segundo o Decreto 3048/99, em seu Anexo 04 - modificado
pelo Decreto 4882/03, Lei 8213/91, atividades com exposição a ruídos com
nível equivalente acima de 85 dB (A) são consideradasespeciais.

� Não há evidências de exposição a outros Riscos Ambientais (Físicos,
Químicos ou Biológicos), além dos já relacionados.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

� Utiliza ainda, de forma habitual e permanente, o Protetor Auricular (tipo
inserção ou concha), tendo os mesmos recebido treinamentos e instruções
quanto a sua correta utilização. Além disso, têm seus EPI' s revisados
periodicamente, com sua conseqüente troca quando necessário. Assim
sendo, pela utilização eficaz e eficiente dos EPI' s, fica elidida a
insalubridade e a aposentadoria especial do referido funcionário pelo
agente físico ruído.

� A observância de que a eficácia e eficiência do uso do EPI atenuam a
exposição ao ruído a níveis aceitáveis será constatada quando da realização

Rodovia RS 509 KM01, 1024 - Santa Maria/RS - Fone (55) 3223-7560 7
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SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

dos exames do PCMSO, do qual constam a audiometrias anuais com análise
seqüencial.

RECOMENOAÇÕES

� Uso obrigatório de botinas de segurança durante toda a jornada de trabalho
e protetor auricular durante a realização de atividades dentro da área de
Produção;

CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

(Segundo a Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, em suas Normas
Regulamentadoras 15 e 16, e lei nO8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO04).

� Atividades salubres: NR 15

� Atividades não Perigosas - NR 16.

� Atividades não especiais: Lei 8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO 04 -
modificado pelo Decreto 4882/03.

� Informar na GFIP 33 o código 1. (sem exposição a agentes nocivos).

OBSERVAÇÃO

A caracterização acima realizada é válida enquanto as condições e o ambiente
de trabalho permanecerem Inalterados em relação ao avaliado e informado
durante as Inspeções realizadas.

Rodovia RS 509 KM01, 1024 - Santa Maria/RS - Fone (55) 3223-7560 8
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SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Empresa: SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Área/Setor de Trabalho: Produção

Função: Soldador

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

� Realizam atividades de acalandramento das chapas de ferro i

� Realizam atividades de furação, solda, corte das chapas de ferro;

� Realizam atividade de acabamento das peças com auxilio da lixadeira
elétrica;

� Realizam atividades montagem das peças, conforme o projeto;

� E também realizam viagens para dar assistência técnica e montagens aos
clie.ntes da empresa.

ANÁLISE DOS RISCOS DIAGNOSTICADOS
� Exposição a ruídos quando da -realização de atividades nas proximidades de
equipamentos 'ruidosos ou até mesmo quando da utilização, cuja o nível
equivalente é de ordem de 106,4 dB(A). De acordo com a NR 15 - Anexo
01, Portaria 3214/78 do MTE, atividades que exponham os funcionários a
ruídos acima de 85 dB (A) são consideradas insalubres em grau médio.
Segundo o Decreto 3048/99, em seu Anexo 04 - modificado pelo Decreto
4882/03, Lei 8213/91, atividades com exposição a ruídos com nível
equivalente acima de 85 dB (A) são consideradas especiais.

� Exposição a fumos metálicos provenientes das atividades de solda durante
toda a jornada de trabalho. O referido colaborador fica, dessa forma,
exposto a uma densa névoa formada por fumos de uma série de metais,
como o níquel, manganês e o cromo.

� As atividades de solda também expõem às radiações não-ionizantes.
Segundo a NR 15 - Anexo 01, Portaria 3214/78 do MTE, "As operações e
atividades que exponham os trabalhadores às radiações não-ionizantes,
sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres, em decorrência
de laudo de inspeção realizada no local de trabalho".

� Exposição a graxas e óleos minerais, ocorrida nos trabalhos de limpeza e
manuseio de peças metálicas, que permanecem recobertas por uma
camada de óleo para sua melhor conservação. Segundo a NR 15, em seu
Anexo nO 13, são insalubres em grau máximo as atividades de "Manipulação
de Alcatrão, Breu, Betume, Antraceno, ÓLEOSMINERAIS, óleo queimado,
parafina ou outras substância cancerígenas afins".

� Não há evidências de exposição a outros Riscos Ambientais (Físicos,
Químicos ou Biológicos) além dos já relacionados.

� Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR
17).

Rodovia RS 509KM 01, 1024 - Santa Maria/RS - Fone (55) 3223-7560 9
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SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

� Utiliza ainda, de forma habitual e permanente, o Protetor Auricular (tipo
concha), tendo os mesmos recebido treinamentos e instruções quanto a sua
correta utilização. Além disso, têm seus EPI' 5 revisados periodicamente,
com sua conseqüente troca quando necessário. Assim sendo, pela utilização
eficaz e eficiente dos EPI'S, fica elidida a insalubridade e a
aposentadoria especial do referido funcionário pelo agente físico ruído.

� A observância de que a eficácia e eficiência do uso do EPI atenuam a
exposição ao ruído a níveis aceitáveis será constatada quando da realização
dos exames do PCMSO,do qual constam a audiometrias anuais com análise
seq'üenclal.

� . Utiliza,. ainda, aventais, luvas, mangote e pernelra de raspa de couro,
escudo para solda e botinas de segurança, mantidos em bom estado de
conservação, com o funcionário tendo sido treinado para a sua correta
utilização. Dessa forma, pela utilização eficaz e eficiente dos EPIs, fica
elidida a insalubridade do referido funcionário pelo agente físico
radiações não-ionizantes.

� Além disto, de acordo com as avaliações constantes no Programa de
Proteção Respiratória, a utilização de proteção respiratória adequada às
características dos trabalhos realizados, tem se mostrado eficiente e eficaz
no combate ao risco provocado pelos fumos metálicos provenientes da
solda.

RECOMENDAÇÕES

� Uso obrigatório de botinas de segurança e protetor auricular durante toda a
jornada de trabalho;

� Uso obrigatório de luvas de látex ou PVCe aventais Impermeáveis para o
contato com óleos minerais e graxas;

� Uso obrigatório de máscara com filtro para fumos metálicos quando da
realizàção de solda;

�. Uso obrigatório de avental, luvas, mangote e perneira de raspa de couro,
bem como do escudo de proteção, para todas as atividades de solda;

� Uso de óculos de proteção para os trabalhos com possibilidade de projeção
de partículas e rebarbas.

CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO
(Segundo a Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, em suas Normas
Regulamentadoras 15 e 16, e lei nO8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO04 -
modificado pelo Decreto 4882/03) .

� Insalubres em Grau Máximo (40%), de acordo com a NR 15, em seu anexo
nO13, no item Agentes Químicos - Hidrocarbonetos e Outros Compostos do

Rodovia RS 509 KM 01,1024 - Santa Maria/RS - Fone (55) 3223-7560 10
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SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Carbono (Insalubridade caracterizada pela "Manipulação de Alcatrão, Breu,
Betume, Antraceno, ÓLEOSMINERAIS, óleo queimado, parafina ou outras
substância cancerígenas afins").

� Atividades não Perigosas - NR 16.
� Atividades não especiais: Lei 8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO 04 -
modificado pelo Decreto 4882/03.

� Informar na GFIP33 o código 1 (sem exposição a agentes nocivos).

OBSERVAÇÃO

A caracterização acima realizada é válida enquanto as condições e o ambiente
de trabalho permanecerem inalterados em relação ao avaliado e informado
durante as inspeções realizadas.

Rodovia RS 509 KM 01, 1024 - Santa Maria/R5 - Fone (55) 3223-7560 li
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SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Empresa: SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Área/Setor de Trabalho: Produção

Funçã"o: Mecânico

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

� Realiza atividades montagem e desmontagem de motores tanto elétricos
. como à óleo diesel;

� Realiza atividades de lavagem de peças com querosene e óleo diesel;

� Eventualmente realiza viagens para dar assistência técnica aos clientes;

� Realiza atividades com solda elétrica, e manutenção dos equipamentos da
empresa.

ANÁLISE DOS RISCOS DIAGNOSTICADOS
� Exposição a ruídos quando da realização de atividades nas proximidades de
equipamentos ruidosos ou até mesmo quando da utilização, cuja o nível
equivalente é de ordem de 106,4 dB(A). De acordo com a NR 15 - Anexo
01, Portaria 3214/78 do MTE, atividades que exponham os funcionários a
ruídos acima de 85 dB (A) são consideradas Insalubres em grau médio.
Segundo o Decreto 3048/99, em seu Anexo 04 - modificado pelo Decreto
4882/03, Lei 8213/91, atividades com exposição a ruídos com nível
equ,ivalente acima de 85 dB (A) são consideradas especlai:;.

� Exposição a fumos metálicos provenientes das atividades de solda durante
toda a jornada de trabalho. O referido colaborador fica, dessa forma,
exposto a uma densa névoa formada por fumos de uma série de metais,
como o níquel, manganês e o cromo.

� As atividades de solda também expõem às radiações não-Ionizantes.
Segundo a NR 15 - Anexo 01, Portaria 3214/78 do MTE, "As operações e
atividades que exponham os trabalhadores às radiações não-Ionizantes,
sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres, em decorrência
de laudo de inspeção realizada no local de trabalho".

� Exposição a graxas e óleos minerais, ocorrida nos trabalhos de limpeza e
manuseio de peças metálicas, que permanecem recobertas por uma
camada de óleo para sua melhor conservação. Segundo a NR 15, em seu
Anexo nO13, são Insalubres em grau máximo as atividades de "Manipulação
de Alcatrão, Breu, Betume, Antraceno, ÓLEOSMINERAIS, óleo queimado,
parafina ou outras substância cancerígenas afinsH�

� Não há evidências de exposIção a outros Riscos Ambientais (Físicos,
Químicos ou BiOlógicos)além dos já relacionados.

Rodovia RS 509 KM01,1024:" Santa Mana/RS - Fone (55) 3223.7560 12
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LTCAT-laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

� Utiliza ainda, de ~orma habitual e permanente, o Protetor Auricular (tipo
concha), tendo os mesmos recebido treinamentos e instruções quanto a sua
correta utilização. Além disso, têm seus EPI' 5 revisados periodicamente,
com sua conseqüente troca quando necessário. Assim sendo, pela utilização
eficaz e eficiente dos EPI'5, fica elidida a insalubridade e a
aposentadoria especial do referido funcionário pelo agente físico ruído.

� A observância de que a eficácia e eficiência do uso do EPI atenuam a
exposição ao ruído a níveis aceitáveis será constatada quando da realização
dos exames do PCMSO,do qual constam a audiometrias anuais com análise
seqüencial.

� Utiliza, ainda, aventais, luvas, mangote e perneira de raspa de couro,
escudo para solda e botinas de segurança, mantidos em bom estado de
conservação, com o funcionário tendo sido treinado para a sua correta
utilização. Dessa forma, pela utilização eficaz e eficiente dos EPIs, fica
elidida a insalubridade do referido funcionário pelo agente físico
radiações não-ionizantes.

~ Além disto, de acordo com as avaliações constantes no Programa de
Proteção Respiratória, a utilização de proteção respiratória adequada às
características dos trabalhos realizados, tem se mostrado eficiente e eficaz
no -combate ao risco provocado pelos fumos metálicos provenientes da
solda.

RECOMENDAÇÕES

� Uso obrigatório de botinas de segurança e protetor auricular durante toda a
jornada de trabalho;

� Uso obrigatório de luvas de látex ou PVCe aventais impermeáveis para o
contato com óleos minerais e graxas;

� Uso obrigatório de máscara com filtro para fumos metálicos quando da
realização de solda;

� Uso obrigatório de avental, luvas, mangote e perneira de raspa de couro,
bem como do escudo de proteção, para todas as atividades de solda;

� Uso de óculos de proteção para os trabalhos com possibilidade de projeção
de partículas e rebarbas.

CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO
(Segundo a Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, em suas Normas
Regulamentadoras 15 e 16, e lei nO8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO04 -
modificado pelo Decreto 4882/03) .

� Insalubres em Grau Máximo (40%), de acordo com a NR 15, em seu anexo
na 13, no item Agentes Químicos - Hidrocarbonetos e Outros Compostos do
Carbono (Insalubridade caracterizada pela "Manipulação de Alcatrão, Breu,
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Betume, Antraceno, ÓLEOSMINERAIS, óleo que;mado, parafina ou outras
substância cancerígenas afins'?

� Atividades não Perigosas - NR 16.
� Atividades não especiais: Lei 8213/91, Decreto 3048/99, anexo na 04 -
modificado pelo Decreto 4882/03.

� Informar na GFIP33 o código 1 (sem exposição a agentes nocivos).

OBSERVAÇÃO
A caracterização acima realizada é válida enquanto as condições e o ambiente
de trabalho permanecerem inalterados em relação ao avaliado e informado
durante as Inspeções realizadas.
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Empresa: SAMMPATRICIOINDÚSTRIA E COMÉRCIOLTDA

Área/Setor de Trabalho: Vendas

Função: Vendedor Externo

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

� Vendas externas em geral.

ANÁLISE DOS RISCOS DIAGNOSTICADOS

� Não há evidências de exposição a Riscos Ambientais (Físicos, Químicos ou
Biológicos).

� Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR

17).

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

� Não se faz necessário o uso de equipamentos de proteção para o
. desempenho de suas atividades.

RECOMENDAÇÕES
� QuandO for desempenhar suas atividades na produção, onde pelas
avaliações realizadas foram diagnosticados riscos de origem Física, Química
ou Biológica, como medida preventiva recomenda-se que utilize os EPI's

recomendados para tais setores da produção.

CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO
(Segundo a Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, em suas Normas
Regulamentadoras 15 e 16, e lei nO8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO04 -
modificado pelo Decreto 4882/03).

� Atividades salubres: NR 15

� Ati~ldades não Perigosas: NR 16.
� Atividades não especiais: Lei 8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO 04 -
modificado pelo Decreto 4882/03.

� Informar na GFIP 33 " código O (sem exposição a agentes nocivos).

OBSERVAÇÃO
A caracterização acima realizada é válida enquanto as condições e o ambiente
de trabalho permanecerem inalterados em relação ao avaliado e informado
durante as inspeções realizadas.
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SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTOA

1.1 AVALIAÇÃO DO RUÍDO I-=
FoI constatada a presença do agente Físico Ruído nas atividades realizadas no
Setor de Produção da Empresa.

I 1.2 AVALIAÇÃO DO CALOR I
Não foi constatada a presença de Calor nas atividades realizadas pelos
colaboradores da Empresa.

I 1.3 AVALIAÇÃO DE RADIAÇÕES IONIZANTES I
Não foi constatada a presença de Radiações Ionizantes nas atividades
realizadas pelos colaboradores da Empresa.

I 1.4 AVALIAÇÃO DE RADIAÇÕES NÃo-IoNIZANTES I
Foi cqnstatada a presença de Radiações Não-Ionizantes nos trabalhos
realizadas pelo Soldador e Mecânico da Empresa.

I 1.5 AVALIAÇÃO DE VIBRAÇÕES I
Não foi constatada a presença de Vibrações nas atividades realizadas pelos
colaboradores da Empresa.

I 1.6 AVALIAÇÃO DO FRIO I
Não foi constatada a presença do agente físico Frio nas atividades realizadas
pejos colaboradores da Empresa.

I 1.7 AVALIAÇÃO DA UMIDADE

Não foi constatada a presença de Umidade nas atividades realizadas pelos
colaboradores da Empresa.

I 1.8 AVALIAÇÃO DA POEIRA MINERAL I
Não foi constatada a presença de Poeiras Minerais nas atividades realizadas
pelos colaboradores da Empresa.

I 1.9.AGENTES QUÍMICOS DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA

Foi constatada a presença de Óleos e Graxas Minerais - Hidrocarbonetos e
Outros Compostos do Carbono nas atividades pelo Soldador e Mecânico da
empresa.

I 1.10 AVALIAÇÃO DE AGENTES BIOLÓGICOS I
Não foi constatada a presença de Agentes Biológicos nas atividades realizadas
pelos colaboradores da Empresa.
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LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
SAMMPATRICIO INOÚSTRIA E COMÉRCIO LTOA

CONCLUSÃO I

INSALUBRIDADE

A Portaria 3214/78, em sua Norma Regulamentar nO 15, determína os

parâmetros e agentes de risco a serem considerados quando da caracterização

de uma atividade como insalubre. Estabelecetambém que o trabalho em

condiçç;es de insalubridade assegura ao trabalhador a percepção de adicional,

incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a: 40% (quarenta por

cento), para insalubridade em grau máximo; 20% (vinte por cento), para

Insalubridade em grau médio; e 10% (dez por cento), para insalubridade em

grau mínimo. No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade será

apenas considerado o de grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial,

sendo vedada a percepçãocumulativa.

Tendo por base as entrevistas, Inspeções e avaliações qualitativas e

quantitativas realizadas no local de trabalho foram caracterizadas como

insalubres as atividades das seguintes funções existentes na empresa

SAMMPATRICID INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Agente de Risco: QuímIco

Risco: Hidrocarbonetos e Outros Compostosdo Carbono - ÓleosMinerais

Grau de Insalubridade: Máximo

Valor do Adicional: 40%. .

Critérios Adotados: Segundo a NR 15, em seu anexo 13, são consideradas
atividades Insalubres a "Manipulação de alcatrão, breu betume, antraceno,
ÓLEOSMINERAIS, óleo queimado, parafina e outras substâncias cancerígenas
afins".

Funções da empresa cujas atividades são caracterizadas como
insalubres:

- Mecânico,Setor de Produção;

- Soldador, Setor de Produção.
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SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

PERICULOSIDADE

A Portaria 3214/78, em sua Norma Regulamentar nO 16, determina os

parâmetros e agentes de risco a serem considerados quando da caracterização

de uma atividade como perigosa. Estabelece também que o trabalho em

condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional. .

de 30% (trinta por cento) incidente sobre o salário, sem os acréscimos

resultantes de gratlficãções, prêmios ou participação nos lucros da empresa. O

colaborador poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe

seja devido.

Tendo por base as entrevistas, inspeções e avaliações qualitativas realizadas

no local de trabalt',o, não foram caracterizadas como Perigosas nenhuma das

atividades existentes na empresa SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E

COMÉRCIO LTDA.
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SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ApOSENTADORIA ESPECIAL

A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo

segura.do, perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, do tempo de

trabalho permanente, nem ocasional nem intermitente, exercido em condições

especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. O segurado deverá

comprovar, além do tempo de trabalho, efetiva exposição aos agentes nocivos

químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou à

integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do

benefício.

A relação dos agentes nocivos qUlrnlcos, físicos, biológicos ou associação de

agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de

concessão de aposentadoria especial, consta no Anexo IV do Decreto nO

3048/99 do RPS. Tendo por base as entrevistas, inspeções e avaliações

qualitativas e quantitativas realizadas no local de trabalho não foram

caracterizadas corno especiais nenhuma das atividades existentes na empresa

SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

a, Novembro de 2012

Rodovia RS 509 KM01,1024 - Santa Marla/RS - Fone (55) 3223.7560 19


