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GLOSSÁRIO  

 

PPRA – Programa de Prevenção de riscos Ambientais.  

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. 

SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho 

SESMT – Serviço Especializado Segurança Medicina do Trabalho 

CAT - Comunicado de Acidente de Trabalho 

CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

PPP – Perfil Profissiográfico previdenciário 

LTCAT – Laudo Técnico de condições Ambientais 

CNAE – Código Nacional de Atividade Econômica. 

EPI’s – Equipamentos de Proteção Individual. 

EPC’s – Equipamentos de Proteção Coletiva. 

LER – Lesões por Esforços Repetitivos.  

DORT – Doenças Osteomuscular Relacionada ao Trabalho. 

MTB – Ministério do Trabalho. 

DRT – Delegacia Regional do Trabalho 

INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia. 

NBR – Norma Brasileira Registrada. 

NR – Normas Regulamentadoras 
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APRESENTAÇÃO 

 

O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS 

(PPRA) tem por objetivo atender o que preceitua a Portaria MTE/SSST nº 25 de 

29/12/94, publicada no D.O.U. do dia 30/12/94, a qual modifica a NR-9 da 

Portaria 3.214/78. Esta Norma Regulamentadora visa estabelecer a 

obrigatoriedade da elaboração e implementação de um programa, visando a 

preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da 

antecipação, reconhecimento, avaliação e controle da ocorrência dos riscos 

ambientais existentes ou que venham a aparecer futuramente no ambiente de 

trabalho, levando em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos 

naturais. 

O presente PPRA estabelece, descreve e sugere as ações relativas 

às medidas de preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores 

da CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO/PB que desenvolve atividades do 

poder Legislativo Municipal. 

As coletas de dados, avaliações, conclusões e recomendações, estão 

baseadas na Portaria n. 3.214/78 do Ministério do Trabalho e suas alterações, 

estando atualizadas até a presente data. Em decorrência dos diagnósticos, 

possíveis soluções serão recomendadas, com intuito de sanar problemas 

eventualmente detectados, cabendo ao órgão a decisão de adotá-los ou não. 

Após efetivadas as medidas corretivas recomendadas, há necessidade de novas 

avaliações, para constatações de eficiência das mesmas e a conclusão sobre a 

minimização ou eliminação dos riscos ambientais. 

O presente programa foi elaborado no período de junho de 2021 tendo 

como vigência o prazo de doze meses. 
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1. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

1.1 Informações Gerais 

 

➢ Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO 

➢ CNPJ: 09.220.922/0001-89 

➢ Endereço: Rua João Machado, 29. 

➢ Bairro: CENTRO 

➢ CEP: 58.100-100 

➢ Município: Cabedelo – PB 

 

1.2 Informações Complementares 

➢ Atividade Principal: Administração Pública em Geral 

➢ CNAE Principal: 84.11-6-00 

➢ Grau Risco: 01 

➢ Número de Servidores: 28 Efetivos 

➢ Carga Horária de Trabalho: 44 horas semanais 

1.3 Responsável pela Elaboração  

➢ EMPRESA RESPONSÁVEL: WIND SOLAR ENGENHARIA  

➢ CNPJ: 36.530.094/0001-58 

➢ ENDEREÇO: Av. Gov. Argemiro de Figueiredo, 210, Sala 01, Jardim 

Oceania. 

➢ CIDADE: João Pessoa - PB 

➢ RESPONSÁVEL TÉCNICO: Wenderson de Figueiredo Gouveia 

➢ CONSELHO DE CLASSE: CREA-PB: 161.511.623-0 
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2. CONTROLE DE REVISÕES NO 

DOCUMENTO 
 

REVISÃO DATA RESPONSÁVEL ASSUNTO 

00 15/06/2021 
Wenderson 

Gouveia 
Emissão/Elaboração 
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3. INTRODUÇÃO 

 

Em cumprimento a Constituição Federal e a Legislação disposta nos 

Art. 168 e 169, da seção IV do capítulo V do Título II da CLT, dada pela redação 

das Leis 7.856 de 24 de outubro de 1989 e 6.514 de 22 de dezembro de 1977, 

respectivamente regulamentada pela Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978 e 

aprimorada pela Portaria nº 24 de 29 de dezembro de 1994, aplicando-se por 

analogia no caso de omissões quanto a aspectos de saúde ocupacional da Lei 

Complementar Nº. 392/08, elaboramos o Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA - NR 09), que é parte integrante do conjunto mais amplo das 

iniciativas da empresa no campo da preservação da saúde e da integridade dos 

trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais Normas 

Regulamentadoras, em especial com o Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO) previsto na NR 07. 

Observação: A Norma Regulamentadora nº 09 (NR 09) estabelece a 

obrigatoriedade  da elaboração e implementação, por parte de todos os 

empregadores e instituições  que  admitam trabalhadores como empregados, do 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), visando a preservação 

da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, 

reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos 

ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente  de  trabalho,  tendo  

em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 

O PPRA, ora elaborado, terá caráter de prevenção, rastreamento e 

diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive os 

de natureza subclínica. A aplicação do programa, de responsabilidade de todos 

os Servidores Públicos, deverá constatar a existência de casos de doenças 

profissionais ou a possibilidade de surgirem danos irreversíveis à saúde dos 

trabalhadores. 
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Este programa será aplicado a todos os servidores municipais efetivos 

devidamente registrados na Câmara Municipal de Cabedelo. 

Este PPRA tem como base os riscos à saúde do trabalhador, portanto 

é imperioso que se desenvolva junto ao PCMSO. 

Este PPRA, como todos os outros, será reavaliado anualmente em 

reunião conjunta com os responsáveis pela elaboração do PCMSO, podendo ser 

alterado a qualquer momento, sempre que necessário conforme ocorram 

mudanças das estruturas da Câmara e/ou de métodos e processos de trabalho 

e/ou avanços tecnológicos relacionados às atividades de trabalho. 

Os gestores técnicos normativos da Câmara deverão considerar 

prioritariamente a SAÚDE e a SEGURANÇA no desenvolvimento de métodos de 

trabalho, equipamentos, estabelecimento dos locais de trabalho, atribuições de 

atividades e demais itens operacionais, quer sejam do ambiente e/ou das 

condições de trabalho. 
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4. OBJETIVO 

 

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA tem como 

objetivo a identificação dos Riscos Físicos, Químicos e Biológicos no ambiente 

de trabalho, juntamente com as medidas de controle e prevenção dos mesmos, 

segundo a Legislação vigente, que visa à preservação da saúde e integridade 

dos servidores, através da antecipação, reconhecimento dos agentes agressivos 

e o controle dos riscos ambientais existentes. 

O presente relatório é de manuseio exclusivo da Câmara Municipal de 

Cabedelo e qualquer encaminhamento que lhe for dado, implica na aceitação e 

concordância das condições dos riscos ambientais que foram levantados, sendo, 

portanto, de sua inteira responsabilidade o ônus que possam trazer ao órgão e 

a seus servidores. 

É importante ressaltar que este programa é elaborado pela EIXO 

SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA, sendo os levantamentos ambientais de 

responsabilidade do Engenheiro de Segurança do Trabalho, Wenderson de 

Figueiredo Gouveia – CREA-PB 161.511.623-0, abrange as atividades do Órgão 

no referido estabelecimento e que as informações necessárias para a 

elaboração dos trabalhos foram fornecidas por representantes da Instituição 

contratante. Reiteramos que qualquer alteração nas atividades dos servidores 

ou nos locais avaliados a partir desse período poderá acarretar mudanças 

significativas nas condições ambientais, sendo necessárias novas avaliações e 

novas medidas de controle. 
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5. RESPONSABILIDADES 

5.1   Da Câmara (EMPREGADOR) 

 

➢ Definir, implantar e divulgar a Política de Saúde Ocupacional da Câmara 

Municipal de Cabedelo no seu todo e nas respectivas secretarias mediante 

a variação da complexidade e característica do risco de exposição 

ocupacional existente. 

➢ Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre 

segurança e medicina do trabalho. 

➢ Auxiliar na elaboração, implantação e execução deste PPRA. 

➢ Assegurar o cumprimento e eficácia do PPRA. 

➢ Elaborar ordens de serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando 

ciência aos empregados, com os seguintes objetivos: Divulgar as obrigações 

e proibições que os empregados devam conhecer e cumprir; Dar 

conhecimento aos empregados de que serão passíveis de punição pelo 

descumprimento das ordens de serviço expedidas; Prevenir acidentes de 

trabalho dos empregados através do uso de sistemas de proteção 

adequados: EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO INDIVIDUAL) e  

implantação de EPC (EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO COLETIVA) em 

maquinas, equipamentos e demais proteções em locais com exposição dos 

empregados a riscos de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. 

➢ Orientar e conscientizar sobre saúde, segurança e meio ambiente de 

trabalho por meio de cartazes, comunicados, meios eletrônicos e através de 

diálogos de segurança: - pequenas reuniões antes do início do trabalho entre 

encarregados e empregados sob supervisão da equipe de profissionais do 

SESMT. 

➢ Determinar os procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente 

ou doença relacionada ao trabalho. 
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➢ Adotar medidas determinadas pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), 

INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e outros órgãos normativos, 

quando necessárias e indicadas pelo SESMT. 

➢ Adotar medidas para eliminar ou neutralizar a insalubridade e as condições 

de risco grave e iminente de trabalho. 

➢ Eliminar riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho e 

nas obras ou serviços contratados de terceiros; 

➢ Fornecer meios para prevenir e limitar tais riscos de acordo com as medidas 

adotadas e indicadas neste documento. 

➢ Emitir a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) e o Relatório Interno 

de Acidente de Trabalho (RIAT). 

➢ Promover treinamento como instrumento de informação e formação para 

todos os Chefes e Coordenadores e/ou outros que deleguem atribuições de 

trabalho, que constantemente deverão envolver-se nos aspectos deste 

programa de prevenção. 

➢ Custear (comprovadamente) sem ônus para o Servidor (empregado), com 

recursos próprios do orçamento da Secretaria de lotação, através de 

recursos não vinculados ou relacionados a sistemas e/ou a programas 

Federais ou Estaduais, todos os procedimentos relacionados ao PPRA. 

➢ Permitir que representantes dos servidores, através da CIPA, acompanhem 

a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre Segurança e 

Medicina do Trabalho. 

➢ Exigir cópia do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), 

PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) 

relacionados às empreiteiras  contratadas e empresas responsáveis 

(empregadores) pelos trabalhadores terceirizados ou que prestem serviço à 

Câmara Municipal de Cabedelo que venham a desenvolver atividades, 

antecedendo o início destas, para que oportunamente possam ser feitas as 

verificações pelo SESMT, fiscalizando rigorosamente que os mesmos sejam 

efetivamente disponibilizados e cumpridos.  

➢ Exigir dos fornecedores de produtos químicos a FISPQ (FICHA 
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INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTOS QUIMICOS) de todos os 

produtos, impondo como condição de compra o envio de cópias das FISPQ 

para o engenheiro responsável pelo PPRA. 

➢ Garantir a aquisição de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) 

custeados (comprovadamente) sem ânus para o Servidor (empregado), com 

recursos próprios do orçamento da Secretaria de lotação, através de 

recursos não vinculados ou relacionados a sistemas e/ou a programas 

Federais ou Estaduais, de acordo com a indicação do SESMT substituindo-

os sempre que necessário e/ou indicado. 

➢ Garantir a disponibilização de EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletiva) 

nos ambientes e postos de trabalho, visando o efetivo controle das fontes 

emissoras de riscos. 

➢ Garantir a disponibilização de Condições de Trabalho dentro de aspectos 

ergonômicos adequados, notadamente visando os aspectos da Ergonomia 

Física, Cognitiva e Organizacional. 

➢ Desenvolver atividades que propiciem um ambiente interno (e externo) o 

mais saudável possível, eliminando ou atenuando os agentes agressivos 

quer sejam do aspecto moral, social, mental e físico, visando preservar a 

capacidade laborativa e a saúde integral dos Servidores e demais 

trabalhadores que atuam no âmbito da Câmara Municipal de Cabedelo. 

 

5.2  Dos Servidores (FUNCIONÁRIOS) 

 

➢ Colaborar, divulgar e participar do PPRA; 

➢ Comunicar ao seu superior hierárquico sobre fatos ou ocorrências que 

possam indicar riscos, incluindo de acidentes, e sua saúde ou a de outros 

servidores; 

➢ Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e 

medicina do trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pela Câmara 

(empregador); 

➢ Usar os EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual), que deverão ser 
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adquiridos pela Câmara Municipal, e que por eles devem ser fornecidos e/ou 

substituídos sempre que necessário e/ou indicado, sob treinamento e 

orientação da equipe do SESMT; 

➢ Colaborar com a aplicação das Normas Regulamentadoras - NR e deste 

PPRA. 

 

5.3    Observações 

 

➢ Constitui ato faltoso a recusa injustificada do Servidor/empregado ao 

cumprimento do disposto acima. 

➢ O não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre 

segurança e medicina do trabalho acarretará ao empregador a aplicação 

das penalidades previstas na legislação pertinente. 

➢ As dúvidas suscitadas e os casos omissos verificados na execução das 

Normas Regulamentadoras NR’s (Ministério Trabalho e Emprego) e 

deste PPRA, serão decididos pela Secretaria de Segurança e Saúde no 

Trabalho (SSST) e/ou Delegacia Regional do Trabalho (DRT). 
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6. CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

 

➢ ACIDENTE - É o evento indesejável que resulta em morte, doença, lesão, 

danos ou outras perdas. 

➢ AGENTES BIOLÓGICOS – São os microrganismos tais como bactérias, 

fungos, parasitas, protozoários, vírus etc, que podem causar doenças aos 

trabalhadores a eles expostos. 

➢ AGENTES FÍSICOS – São as diversas formas de energia a que possam 

estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões 

anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não-

ionizantes, bem como o infrassom e o ultrassom. 

 

Somente para as avaliações de calor deve-se utilizar a seguinte 

classificação: 

 

➢ ATIVIDADE LEVE – Atividade na qual o trabalhador despende pequena 

quantidade de energia, tal como aquela desenvolvida quando sentado ou em 

pé diante de bancada ou máquina, com movimentos moderados dos braços, 

troncos e ou pernas. 

➢ ATIVIDADE MODERADA – Atividade na qual o trabalhador despende 

quantidade média de energia, tal como aquela desenvolvida quando em pé 

diante de bancada ou máquina, com movimentos vigorosos dos braços, 

troncos e ou pernas. 

➢ ATIVIDADE PESADA – Atividade na qual o trabalhador despende grande 

quantidade de energia, tal como aquela desenvolvida para levantar, 

empurrar ou arrastar pesos. Atividade fatigante. 
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➢ AGENTES QUÍMICOS – São substâncias, compostos ou produtos que 

possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, 

fumos, neblinas, névoas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da 

atividade de exposição, possam ficar em contato ou ser absorvidas pelo 

organismo através da pele ou por ingestão. 

➢ AVALIAÇÃO QUALITATIVA – É o levantamento dos agentes de riscos e 

os tempos de exposição, associados a cada atividade/função desenvolvida 

no estabelecimento. 

➢ AVALIAÇÃO QUANTITATIVA – É a medição do risco imediatamente após 

as considerações qualitativas, guardando atenção especial à essência do 

risco e ao tempo de exposição. 

➢ EPC – Equipamento de Proteção Coletiva.  

➢ EPI – Equipamento de Proteção Individual. 

➢ EXPOSIÇÃO CONTÍNUA – É aquela que ocorre de forma habitual ao longo 

da jornada de trabalho ou que não pode ser dissociada da atividade 

exercida. Habitual: usual, costumeiro, frequente. Têm caráter permanente. 

Jornada de trabalho: um dia de trabalho. 

➢ EXPOSIÇÃO INTERMITENTE – É aquela que ocorre de forma não 

contínua, que tem interrupções ou intervalos regulares, ao longo da jornada 

de trabalho. 

➢ EXPOSIÇÃO EVENTUAL – É aquela que ocorre de forma não programada, 

incerta, casual, que depende de fatores adversos, fora do habitual. 

➢ FONTE GERADORA – É o equipamento ou processo gerador de um ou 

mais agente de risco. 

➢ GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO – Grupo de trabalhadores 

expostos a um ou mais agentes de risco, nas mesmas condições de 

intensidade e exposição. Intensidade: quantificação do agente de risco. 

➢ INCIDENTE – É o evento que resultou em acidente ou teve potencial para 

resultar em acidente. O termo “incidente” inclui “quase-acidente”. 
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➢ LIMITE DE TOLERÂNCIA – É a concentração, intensidade ou tempo 

relacionado ao agente de risco, cuja exposição não cause dano a saúde do 

trabalhador. 

➢ MEDIDAS DE CONTROLE OU MITIGAÇÃO – São medidas aplicadas 

preferencialmente na fonte geradora, na trajetória, nos métodos e processos 

de trabalho e, em Último caso, nos trabalhadores expostos, a fim de eliminar 

ou reduzir sua exposição aos agentes de risco. 

➢ NÍVEL DE AÇÃO – É o valor a partir do qual devem ser iniciadas ações 

preventivas, de forma a minimizar a probabilidade de que exposições a 

agentes de riscos ambientais ultrapassem os limites de exposição. Para 

agentes químicos, a metade dos limites de tolerância estabelecidos na 

legislação pertinente. Para ruído, a dose de 0,5, conforme estabelecido na 

legislação pertinente. 

➢ RISCOS AMBIENTAIS – São os agentes de risco entendidos como agentes 

biológicos, fiscos e químicos que, em função de sua natureza, concentração, 

intensidade ou tempo de exposição são capazes de causar danos à saúde. 

➢ TRAJETÓRIA – É o meio que o agente de risco percorre entre a fonte 

geradora e o trabalhador. Para fins desta instrução, entender “Trajetória” 

como “Forma de Contato”. 
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7. ESTRUTURA DO PPRA 

 

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá conter, no 

mínimo, a seguinte estrutura: 

➢ planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades 

e cronograma; 

➢ estratégia e metodologia de ação; 

➢ forma de registro, manutenção e divulgação dos dados; 

➢ periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do 

PPRA. 

Será efetuada, pelo menos uma vez ao ano (e sempre que 

necessário), uma análise global do PPRA para avaliação do seu 

desenvolvimento e realização dos ajustes necessários e estabelecimento de 

novas metas e prioridades. 
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8. DESENVOLVIMENTO DO PPRA 

 

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá incluir as 

seguintes etapas: 

➢ antecipação e reconhecimentos dos riscos; 

➢ estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e 

controle; 

➢ avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; 

➢ implantação de medidas de controle e avaliação de sua 

eficácia; 

➢ monitoramento da exposição aos riscos; 

➢ registro e divulgação dos dados. 

 

8.1   Antecipação dos Riscos 

 

De acordo com o item 9.3.2 da NR-9, “a antecipação deverá envolver 

a análise de projetos de novas instalações, métodos ou processos de trabalho, 

ou de modificação dos já existentes, visando identificar os riscos potenciais e 

introduzir medidas de proteção para sua redução ou eliminação.” 

 

8.2   Reconhecimento dos Riscos Ambientais 

 

Segundo a Norma Regulamentadora no 9 (Programa de Prevenção 

de Riscos Ambientais), consideram-se riscos ambientais 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. 

Consideraram-se agentes físicos as diversas formas de energia a 

que possam estar expostos os trabalhadores, tais como, ruídos, vibrações, 
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pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não 

ionizantes, bem como o infrassom e o ultrassom. 

Consideram-se agentes químicos as substâncias, compostos ou 

produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de 

poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores ou que, pela natureza da 

atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo 

através da pele ou por ingestão. 

Consideram-se agentes biológicos as bactérias, fungos, bacilos, 

parasitas, protozoários, vírus, entre outros. 

8.3  Riscos Ergonômicos e de Acidentes 

Além dos Riscos Ambientais previstos na NR-9 (Riscos Físicos, 

Químicos e Biológicos), há dois agentes que devem ser levados em conta os 

Riscos Ergonômicos e Riscos de Acidentes. 

 

➢ AGENTES ERGONÔMICOS: O estudo dos agentes ergonômicos visa 

estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de 

trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo 

a proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho ao 

trabalhador. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao 

levantamento, transporte e movimentação de materiais, ao mobiliário, aos 

equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho, bem como 

a própria organização do trabalho, conforme NR - 17. 

 

➢ AGENTES DE ACIDENTES: Caracterizam-se pela presença e/ou 

contato do Homem com máquinas, objetos escoriantes, cortantes, 

abrasivos e perfuro - cortantes, explosivos, inflamáveis, choques 

elétricos e outros capazes de causar danos à saúde do trabalhador. 

Estão incluídos: arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos 

sem proteção, ferramentas defeituosas e/ou impróprias, instalações 
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elétricas inadequadas (aterramento), sinalização (ausências de 

indicação de risco), edificações (pisos inadequados, escadas 

impróprias), probabilidade de incêndio e explosão (riscos com produtos 

inflamáveis, sobrecarga elétrica), luminosidade deficiente, ventilação 

deficiente, etc. 

8.4  Avaliação dos Riscos Ambientais 

Segundo o item 9.3.4 da NR-9, “a avaliação quantitativa deverá ser 

realizada sempre que necessária para: 

➢ comprovar o controle da exposição ou a inexistência dos riscos 

identificados na etapa de reconhecimento; 

➢ dimensionar a exposição dos trabalhadores; 

➢ subsidiar o equacionamento das medidas de controle.” 

➢ Nas situações em que as avaliações quantitativas não 

puderem ser realizadas ou não se justificarem tecnicamente, 

procederemos avaliações qualitativas. 

8.5  Implantação de Medidas de Controle e Avaliação de sua eficácia  

Segundo o item 3.5 da NR-9, “deverão ser adotadas as medidas 

necessárias e suficientes para a eliminação, a minimização ou o controle dos 

riscos ambientais sempre que forem verificadas uma ou mais das seguintes 

situações: 

➢ identificação, na fase de antecipação, de risco potencial à saúde; 

➢ constatação, na fase de reconhecimento, de risco evidente à saúde; 

➢ quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos 

trabalhadores excederem os valores dos limites previstos na NR-15 ou, 

na ausência destes, os valores de limites de exposição ocupacional 

adotados pela ACGIH (American Conference of Governmental Industrial 

Hygyenists) ou aqueles que venham a ser estabelecidos em negociação 
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coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos do que os critérios técnico-

legais estabelecidos; 

➢ quando, através do controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo 

causal entre danos observados na saúde dos trabalhadores e a situação 

de trabalho a que eles ficam expostos. 

➢ O estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de proteção 

coletiva deverá obedecer a seguinte hierarquia: 

➢ medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes 

prejudiciais à saúde; 

➢ medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes no 

ambiente de trabalho; 

➢ medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no 

ambiente de trabalho. 

A implantação de medidas de caráter coletivo deverá ser 

acompanhada de treinamento dos trabalhadores quanto aos procedimentos que 

assegurem a sua eficiência e de informação sobre as eventuais limitações de 

proteção que ofereçam. 

Quando comprovado pelo empregador ou instituição a inviabilidade 

técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando estas não forem 

suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação, 

ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras 

medidas, obedecendo-se a seguinte hierarquia: 

➢ medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho; 

➢ utilização de equipamento de proteção individual (EPI). 

Cabe ao empregador, manter uma ficha de fornecimento de EPI para 

cada servidor. Esta ficha é um documento legal e comprovante do órgão pelo 

fornecimento dos EPI’s aos servidores, portanto, qualquer servidor que seja 

transferido para outro estabelecimento ou obra, deve ser acompanhado pôr esta 

ficha. Caso o funcionário seja dispensado ou peça demissão, é importante que 

esta ficha fique arquivada na sua pasta de documentos. Na ficha deve conter: 
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nome do colaborador, função, EPI fornecido, data da retirada, data da entrega, 

assinatura do colaborador e assinatura do responsável pela entrega. 

8.6  Monitoramento da exposição aos Riscos Ambientais 

Deverão ser efetuadas, sempre que necessário, inspeções em todos 

os postos de trabalho, visando o controle da exposição dos trabalhadores aos 

riscos e à introdução ou modificação das medidas para seu controle. 

Sempre que implantada uma medida de controle que requeira uma 

avaliação ambiental para verificar sua eficácia, esta deverá ser efetuada. 

Deverá ser feita, pelo menos, uma avaliação anual da exposição dos 

trabalhadores aos riscos ambientais. 

8.7  Registro e Divulgação dos Dados  

Deverá ser mantido um Registro de Dados, constituindo um histórico 

técnico e administrativo do desenvolvimento do PPRA. 

Este Documento-Base dá continuidade a esse Registro, que deverá 

estar disponível para consulta dos trabalhadores ou seus representantes, bem 

como para as autoridades competentes e deverá ser mantido pelo menos por 

20 (vinte) anos. 

Os trabalhadores interessados terão o direito de apresentar propostas 

e receber informações e orientações a fim de assegurar a proteção aos riscos 

ambientais identificados na execução do PPRA. 

Os empregadores deverão informar os trabalhadores de maneira 

apropriada e suficiente sobre os riscos ambientais que possam originar-se nos 

locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenir ou limitar tais 

riscos e para proteger-se dos mesmos. 
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8.8  Em Caso de Acidentes 

Em casos de ocorrência de acidente de baixa gravidade, a vítima 

deverá ser encaminhada para o local adequado tipo ambulatório, onde possa ser 

atendido por profissional apto. Em caso de acidente fatal, comunicar de imediato 

às autoridades competentes, ao SESMT do local e a Gestão de Saúde e 

Prevenção. Isolar os locais diretamente relacionados ao acidente, mantendo 

suas características até sua liberação pela autoridade policial competente. 

8.9  Treinamentos, Palestras e Campanhas Educacionais 

É uma das melhores formas de promover a saúde e segurança nos 

ambientes de trabalho. Com a realização de treinamentos, palestras, inspeções 

no ambiente de trabalho, fixação de cartazes e placas com frases educativas e 

motivadoras a prática prevencionista. Essa ação tem como objetivo despertar e 

promover a motivação para segurança e a saúde do trabalhador no ambiente de 

trabalho. Segue sugestões de temas a ser abordado: 

➢ Técnicas de prevenção e combate a incêndios; 

➢ A importância do uso de EPI’s; 

➢ Segurança e Saúde no Trabalho;  

➢ Alcoolismo, tabagismo, DST/AIDS e outros temas relevantes. 

 

8.10  Mapa de Risco 

Deve reunir as informações necessárias para estabelecer o 

diagnóstico da situação de segurança e saúde do trabalho nos ambientes de 

trabalho, isso também possibilita, durante a sua elaboração, a troca e divulgação 

de informações entre os servidores, bem como estimular sua participação nas 

atividades de prevenção. Esse trabalho deve ser desenvolvido pelos 

componentes da CIPA com o apoio do SESMT. 
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8.11 SESMT – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e 

Medicina do Trabalho 

 

Este serviço consiste num grupo de pessoas especializadas na área 

de Saúde e Segurança do Trabalho, como Médicos e Enfermeiros do Trabalho 

e Técnicos e Engenheiro de Segurança do Trabalho que realizam ações para 

prevenir problemas com os servidores dentro das instituições, visando garantir a 

total integridade física e mental dos servidores durante sua jornada de trabalho. 

Conforme o grau de risco nº 01 e o número de 28 servidores efetivos 

deste órgão, de acordo com o quadro II da NR-4 (dimensionamento dos SESMT), 

não há necessidade de constituir equipe de SESMT. 

8.12 CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes  

 

De acordo com a Norma Regulamentadora (NR-5) no Quadro I, Na 

Câmara Municipal de Cabedelo/PB, não existe a necessidade da constituição da 

CIPA. 

A empresa deverá designar um responsável pelo cumprimento dos 

objetivos desta NR-05, podendo ser adotados mecanismos de participação dos 

empregados, através de negociação coletiva. 

Os membros da CIPA, eleitos e designados serão empossados no 

primeiro dia útil após o término do Mandato anterior. 

A empresa deverá promover treinamento para os membros da CIPA, 

titulares e suplentes, antes da posse, sendo que em primeiro mandato será 

realizado no prazo máximo de trinta dias, contados a partir da data da posse. 
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8.13 Documento BASE 

O Documento Base e suas alterações deverão estar disponíveis e de 

acesso imediato quando solicitado pelas autoridades fiscalizadoras, devendo, 

contudo, ser apresentado e discutido com os empregados. O PPRA (Programa 

de Prevenção de Riscos Ambientais) deverá abranger: 

➢ Planejamento Anual (com metas, prioridades e cronograma); 

➢ Estratégia e Metodologia de Ação; 

➢ Forma de Registro, Manutenção e Divulgação dos Dados; 

➢ Periodicidade e Forma de Avaliação do Desenvolvimento do PPRA. 

Todos os dados deverão ser mantidos arquivados durante o período 

de 20 (vinte) anos, constituindo-se no banco de dados com o histórico 

administrativo e técnico do desenvolvimento do Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais. 
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9. LEVANTAMENTO DOS SERVIDORES 

 

LEVANTAMENTO DOS SERVIDORES CARGOS/FUNÇÃO 

Órgão: Câmara Municipal de Cabedelo 

N° CARGO/FUNÇÃO TOTAL 

 
1 AGENTE LEGISLATIVO 7  

2 ANALISTA LEGISLATIVO 5  

3 AUXILIAR LEGISLATIVO 5  

4 INTERPRETE DE LIBRAS 2  

5 TÉCNICO LEGISLATIVO 9  

TOTAL GERAL DE SERVIDORES: 28  

Tabela 01: Levantamento dos Servidores. 
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10. DEFINIÇÃO DOS GRUPOS 

HOMOGÊNEOS DE EXPOSIÇÃO - GHE 
 

Os Levantamentos a serem realizados serão contemplados através 

do Grupo Homogêneo de Exposição que foram definidos através de estratégias 

de amostragens baseadas na identificação de Grupos Homogêneos de 

Exposição (GHE). O GHE envolve um grupo de trabalhadores que exercem 

atividades diferentes ou similares dentro de um mesmo ambiente de trabalho, ou 

seja, expostos aos mesmos agentes ambientais. O conceito de GHE, conforme 

o manual "Occupational Exposure Sampling" da "National Industrial Organization 

Safety and Health (NIOSH)", nos diz que um GHE corresponde a um grupo de 

trabalhadores, que experimentam exposição semelhante, de forma que o 

resultado fornecido pela avaliação da exposição de qualquer trabalhador do 

grupo seja representativo da exposição do restante dos trabalhadores do mesmo 

grupo. De acordo com a proximidade da fonte geradora ou ainda com a forma 

de propagação do agente, sempre que possível, foi identificado o Exposto de 

Maior Risco (EMR) dentro de cada GHE.  

Em outras palavras os GHE´s são os grupos formados por servidores 

que estão expostos aos mesmos tipos de riscos ambientais no local de trabalho, 

sendo que os resultados das amostras quantitativas ou qualitativas de 01 (um) 

dos membros deste grupo pode ser replicado para os demais integrantes do 

grupo. Conforme apresenta a tabela 02. 

 

UNIDADE SETOR DESCRIÇÃO DOS CARGOS QTD 
NÚMERO DO 

GHE 

Câmara 
Municipal de 

Cabedelo 

Administrativo; 
Legislativo. 

AGENTE LEGISLATIVO 7 

1 

ANALISTA LEGISLATIVO 5 

AUXILIAR LEGISLATIVO 5 

INTERPRETE DE LIBRAS 2 

TÉCNICO LEGISLATIVO 9 
Tabela 02: Definição dos Grupos Homogêneos de Exposição - GHE 
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11. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE 

TRABALHO 
 

Setor: Administrativo; Legislativo. 

Unidade: Câmara Municipal de Cabedelo  

Descrição do Grupo Homogêneo de Exposição: GHE 01 

 

CARGO: Agente Legislativo                                                          

DESCRICÃO: Realizam atividades de natureza legislativa e administrativa; 

instruir processos, elaborar contratos, redigir proposições legislativas; exarar 

minutas dos pareceres das comissões permanentes e temporárias, elaborar 

exposições de motivos, ofícios, certidões, relatórios e outros expedientes; 

elaborar estudos técnico-científicos necessário à elaboração de normas; 

emitir pereceres objetivando o esclarecimento de assuntos no âmbito de sua 

competência profissional de interesse da Câmara Municipal e de suas 

Comissões. 

CARGO: Analista Legislativo                                                          

DESCRICÃO: Compete executar atividades de nível superior relacionadas 

com os assuntos de natureza legislativa e administrativa; instruir processos, 

elaborar contratos, redigir proposições legislativas; exarar minutas dos 

pareceres das comissões permanentes e temporárias, elaborar exposições 

de motivos, ofícios, certidões, relatórios e outros expedientes; elaborar 

estudos técnico-científicos necessário à elaboração de normas; emitir 

pereceres objetivando o esclarecimento de assuntos no âmbito de sua 

competência profissional de interesse da Câmara Municipal e de suas 

Comissões. 

CARGO: Auxiliar Legislativo                                                          

DESCRICÃO: Auxiliar as atividades de apoio geral; executar tarefa de 

conservação, manutenção e limpeza do prédio da Câmara; coleta e entrega 
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de documentos e outros expedientes; serviços de copa do Gabinete do 

Presidente e dos Vereadores e do Plenário durante as sessões e reuniões de 

comissões; além de outras atribuições determinadas pela autoridade a que 

estiver subordinado. 

CARGO: Interprete de Libras                                        

DESCRICÃO: Desempenhar a função de tradutor e intérprete de Libras – 

Língua Portuguesa, quando da realização das sessões plenárias e das 

reuniões públicas dos órgãos da Câmara Municipal; efetuar comunicação 

entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e cegos, surdos cegos e 

ouvintes, por meio de Libras para a língua oral e vice versa; atuar nos 

processos seletivos para os cursos e concursos públicos realizados pela 

edilidade; atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim da 

Câmara Municipal; realizar a interpretação da língua falada para a língua 

sinalizada e vice-versa. 

CARGO: Técnico Legislativo                                 

DESCRICÃO: Compete executar atividades de nível intermediário de apoio 

administrativo; realizar trabalhos de digitação de textos e planilhas; elaborar 

ofícios, portarias, atos, certidões, declarações, relatórios e demais 

documentos; registrar atas e efetuar sua correção; executar atividades de 

controle de entrada e saída de materiais; registrar e organizar os dados 

necessários à elaboração da folha de pagamento; registrar e atualizar o 

tombamento do material permanente; controlar a tramitação de documentos, 

expedientes e processos; manter cadastro de fornecedores; além de outras 

atribuições determinadas pela autoridade a que estiver subordinado. 
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12. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS 

OCUPACIONAIS POR GHE 
 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS  

GHE: 01 - Administrativo; legislativo UNIDADE: Câmara Municipal de Cabedelo 

Cargo:  
Agente Legislativo; Analista Legislativo; Auxiliar 

Legislativo; Interprete de Libras; Técnico 
Legislativo 

Carga Horária: 
40hrs 

DESCRIÇÃO FÍSICA DO AMBIENTE DE TRABALHO 

O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com forro e cobertura, 
iluminação natural e artificial, ventilação natural e artificial, ambiente administrativo, considerado 

confortável, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.  

 

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS  

Agentes:  Ausente  

Fonte Geradora:  Não Encontrado  

Exposição ao Agente:  Ausência do Agente Nocivo  

Tipo de Análise  Qualitativa  

Efeitos/Consequências  Não Aplicável.  

EPI's: Não Aplicável.  

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS  

Agentes:  Ausente  

Fonte Geradora:  Não Encontrado  

Exposição ao Agente:  Ausência do Agente Nocivo  

Tipo de Análise  Qualitativa  

Efeitos/Consequências  Não Aplicável.  

EPI's: Não Aplicável.  

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS  

Agentes:  Ausente  

Fonte Geradora:  Não Encontrado  

Exposição ao Agente:  Ausência do Agente Nocivo  

Tipo de Análise  Qualitativa  

Efeitos/Consequências  Não Aplicável.  

EPI's: Não Aplicável.  

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS AGENTES ERGONÔMICOS / ACIDENTES   
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Agentes:  Postural/Ergonômico, Queda de mesmo e diferente nível.  

Fonte Geradora:  Postura Inadequada.  

Exposição ao Agente:  Habitual/Intermitente  

Tipo de Análise  Qualitativa  

Efeitos/Consequências  Lesões, fadiga e enfraquecimento de regiões do corpo como: Pulso, 
Ombros, Coluna e Lombar. 

 

EPI's: Não Aplicável.  

MEDIDAS DE PROTEÇÃO RECOMENDADAS:  

* No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI's) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme os 
requisitos da NR-06 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 08/06/1978. 
* Realizar Ginástica Laboral. 
* Para pessoas com altura até 1,65m, considere a utilização de apoio ajustável de madeira ou 
metálico para pés. 
* Mouse PAD com apoio para punho. 
* Suporte de mesa para monitor. 
* Cadeira com regulagem de altura. 
* Cadeira com apoio para braço com regulagem. 
* Cadeira com regulagem do encosto dorsal. 
* Identificar locais com pisos de diferentes níveis. 
* Treinamento Sobre Ergonomia Postural. 

 

     Tabela 03: Identificação dos riscos ocupacionais – GHE 01 Administrativo; Legislativo. 
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13. CRONOGRAMA ANUAL DE AÇÕES 
 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES E METAS 

AÇÕES PRAZOS 
PERÍODO 2021  PERÍODO 2022 

JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI 

01 - Divulgação do 
PPRA 

Imediato X                       

02 - Elaboração do 
PCMSO 

Imediato X                       

03 - Elaborar 
Laudo Ergonômico 

90 dias     X                   

04 - Elaboração do 
Mapa de Risco 

30 dias   X                     

05 - Constituir a 
CIPA 

60 dias     X                   

06 - Planejar e 
Executar a SIPAT - 
Semana Interna de   
Prevenção de 
Acidentes do 
trabalho  

180 dias            X             

07 - Inspeções dos 
Extintores de 
Incêndio 

Semestral X           X           

09 - Revisão do 
PPRA 

Anual                       X 

     Tabela 04: Cronograma das Atividades e Metas. 
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14. CRONOGRAMA ANUAL DE AÇÕES 
 

1) A Câmara deverá designar responsável com proficiência em Segurança 

e Saúde do Trabalho (SST) para implantação de sistema de gestão em 

SST bem como inspeção, orientação e formalização dos processos do 

mesmo; 

2) Todos os equipamentos elétricos obrigatoriamente deverão possuir 

sistemas de aterramentos projetados e instalados por profissionais 

legalmente habilitado, capacitado e autorizado; 

3) Para todas as atividades eventuais que envolvam riscos grave e eminente 

de acidentes devem ser elaboradas documentações específicas para tal 

atividade; 

4) Manter desobstruído o acesso aos extintores e mantê-los devidamente 

sinalizados; 

5)  Manter o adequado armazenamento e descarte de resíduos provenientes 

das atividades de manutenção; 

6) Preocupar-se com material cortante; 

7) Manter a organização e higienização durante toda a jornada de trabalho; 

8) Diante o momento de Pandemia (COVID-19) que estamos enfrentando 

nesse período é necessário seguir à risca as recomendações da OMS – 

Organização Mundial da Saúde quanto as medidas de proteção contra o 

coronavírus, além dos Decretos Regionais no que se trata as 

determinações e liberações de trabalhos; 
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15. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Tendo cumprido a solicitação da CÂMARA MUNICIPAL DE 

CABEDELO, com base na auditoria e levantamentos realizados, elaboramos o 

presente descrito do PPRA – Análise Global, contendo 39 páginas digitadas e 

rubricadas no verso e anverso. 

Este Programa permanecerá válido enquanto forem mantidas as 

condições existentes no Órgão por ocasião da vistoria, quaisquer alterações que 

venham a ocorrer nas atividades, planta física e equipamentos, exigirão novas 

análises. 

O presente documento deverá sofrer análise anual global, para 

avaliação do seu desenvolvimento e realização dos ajustes necessários, bem 

como, o estabelecimento de novas metas e prioridades. 

As medidas aqui propostas deverão obrigatoriamente estar 

vinculadas ao PCMSO a fim de que, ao se descobrir o nexo casual dos possíveis 

problemas ocupacionais, as medidas de proteção aos servidores sejam 

imediatamente revistas. 
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16. LEGISLAÇÃO E NORMAS APLICADAS 
 

 

• Portaria n° 3.214/78 – Relativo às Norma Regulamentadoras (NR’s) 

• Lei n° 6514 de 22 de dezembro de 1977 

• Decreto n°1254 de 29 de setembro de 1994 

• NHO 01 – Avaliação da Exposição Ocupacional ao Ruído (MTE) 

• NR 4 – Dimensionamento do SESMT 

• NR 5 – Dimensionamento da CIPA 

• NR 7 – Elaboração do PCMSO 

• NR 9 – Elaboração do PPRA 

• NR 15 – Atividade e Operações Insalubres 

• NR 17 - Ergonomia 
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17. TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

 

Será outorgado ao responsável legal da CÂMARA MUNICIPAL DE 

CABEDELO, abaixo assinado, a responsabilidade de garantir a implantação e 

assegurar o cumprimento deste Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais 

(PPRA), em conformidade com as legislações vigentes, bem como, zelar pela 

sua eficácia, e custear todos os procedimentos relacionados ao PPRA.  

 

 

Responsável pelo Órgão 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO 

CNPJ: 09.220.922/0001-89 
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18. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA 

ELABORAÇÃO DO PPRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

WENDERSON DE FIGUEIREDO GOUVEIA 

Engenheiro de Segurança do Trabalho 

CREA-PB 161.511.623-0 

 


