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IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

Razão Social: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE  

Bairro: Centro CEP: 37472-000 

Endereço: Rua Coronel Antônio Ribeiro, 186 Complemento: 

Cidade/Estado: Carmo de Minas/MG 

CNPJ: 10.624.592/0001-76  

Atividade principal: Captação, tratamento e distribuição de água 

CNAE: 36.00-6-01  Grau de risco: 03 

Atividade Secundária:  Gestão de redes de esgoto 

CNAE: 37.01-1-00  Grau de risco: 03 

Número total de colaboradores: 30 Homens: 26 Mulheres: 04 
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EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO 

Razão Social: SIGMA - CONSULTORIA EM SEGURANCA INTEGRADA E 

GESTAO DO MEIO AMBIENTE LTDA 

Bairro: Centro CEP: 37470-000 

Endereço: Rua Cel. José Justino, 821 Complemento: Loja 11 

Cidade/Estado: São Lourenço  / Minas Gerais 

CNPJ: 25.528.743/0001-60 

Atividade principal: Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não 

especificadas anteriormente 

Telefone: (35) 9 9118-7661 / (35) 9 9118-7790 

Responsável Técnico: Leonardo Coli Dias Costa  CREA:  MG 204691/D 
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APRESENTAÇÃO 

 

A empresa SIGMA – Consultoria em Segurança Integrada e Meio Ambiente LTDA 

apresenta o PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL 

(PCMSO) a empresa SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE com 

vigência de 10 de outubro de 2017 a 09 de outubro de 2018, o qual deverá ser revisado 

anualmente ou sempre que necessário, sendo mantido arquivado pelos próximos 20 

anos e disponível para as autoridades competentes.  

A responsabilidade técnica do documento elaborado pelo profissional abaixo 

assinado é exclusivamente sobre as avaliações e recomendações realizadas pelo 

mesmo, estando a empresa ciente da responsabilidade em cumprir as exigências 

estabelecidas neste documento. 

 

 

São Lourenço, 10 de outubro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Dr. Alysson Maduro de Castro 

Médico do Trabalho 

Coordenador do PCMSO 

CRM: MG 40.560 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho atende a solicitação da empresa SERVIÇO AUTÔNOMO DE 

ÁGUA E ESGOTO - SAAE junto a SIGMA – CONSULTORIA EM SEGURANÇA 

INTEGRADA E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA, com a finalidade de elaborar o 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). 

Este programa visa atender a Norma Regulamentadora 07 (NR-7), da Portaria 

3.214/78, conforme a nova redação dada pela Portaria 24 de 29 de dezembro de 1994 

(D.O.U. 30/12/94), que trata entre outros, dos exames médicos ocupacionais dentro da 

prática da Medicina do Trabalho. 

O PCMSO é um programa que especifica procedimentos e condutas a serem 

adotadas pelas empresas em função dos riscos aos quais os empregados se expõem 

no ambiente de trabalho. Além de exigência legal, o PCMSO configura-se como uma 

atividade de valor técnico, administrativo e econômico para a empresa e de inestimável 

benefício para os empregados e sociedade. 

 

2. OBJETIVO 

 

Esta Norma Regulamentadora estabelece a obrigatoriedade de elaboração e 

implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam 

trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do 

conjunto dos seus trabalhadores. 

Esta NR estabelece os parâmetros mínimos e diretrizes gerais a serem observados 

na execução do PCMSO, podendo os mesmos ser ampliados mediante negociação 

coletiva de trabalho. 

Caberá à empresa contratante de mão-de-obra prestadora de serviços informar a 

empresa contratada dos riscos existentes e auxiliar na elaboração e implementação do 

PCMSO nos locais de trabalho onde os serviços estão sendo prestados. 
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3. RESPONSABILIDADES  

 

3.1. RESPONSABILIDADES DO EMPREGADOR 

 

a) garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, bem como zelar pela 

sua eficácia; 

b) custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao 

PCMSO; 

c) indicar, dentre os médicos dos Serviços Especializados em Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, da empresa, um coordenador 

responsável pela execução do PCMSO; 

d) no caso de a empresa estar desobrigada de manter médico do trabalho, de 

acordo com a NR 4, deverá o empregador indicar médico do trabalho, empregado ou 

não da empresa, para coordenar o PCMSO; 

e) inexistindo médico do trabalho na localidade, o empregador poderá contratar 

médico de outra especialidade para coordenar o PCMSO. 

 

3.2. RESPONSABILIDADES DO MÉDICO COORDENADOR 

 

a) realizar os exames médicos previstos ou encarregar os mesmos a profissional 

médico familiarizado com os princípios da patologia ocupacional e suas causas, bem 

como com o ambiente, as condições de trabalho e os riscos a que está ou será exposto 

cada trabalhador da empresa a ser examinado; 

b) encarregar dos exames complementares previstos nos itens, quadros e anexos 

desta NR profissionais e/ou entidades devidamente capacitados, equipados e 

qualificados. 

 

3.3. RESPONSABILIDADES DO EMPREGADO 

 

a) comparecer aos exames conforme programação do PCMSO; 

b) seguir orientações recebidas nos treinamentos oferecidos e instruções dadas; 

c) informar ao seu superior das ocorrências que possam implicar em riscos à saúde; 
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4. CONCEITOS BÁSICOS 

 

4.1. ACIDENTE DE TRABALHO 

 

É aquele que ocorre no exercício de atividade a serviço da empresa e provoca lesão 

corporal ou perturbação funcional, que pode causar a morte, a perda ou a redução 

permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. 

 

4.2. DOENÇAS PROFISSIONAIS 

 

As doenças profissionais decorrem da exposição a agentes físicos, químicos e 

biológicos que agride contínua e intermitente o organismo. É considerada como sendo 

aquela inerente a determinados ramos de atividade. As doenças profissionais 

apresentam nexo causal estabelecido. 

 

4.3. DOENÇAS DO TRABALHO 

 

As doenças do trabalho são resultantes de condições especiais de trabalho não 

relacionado em lei e para as quais se torna necessário a comprovação de que foram 

adquiridas em decorrência do trabalho. É caracterizada como aquela doença adquirida 

ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e 

como ele se relaciona diretamente.   
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5. ESTRUTURA DO PCMSO 

 

Embora o Programa não possua um modelo a ser seguido, nem uma estrutura 

rígida, recomenda-se que alguns aspectos mínimos sejam contemplados e constem do 

documento: 

 

a) identificação da empresa: razão social, endereço, CGC, ramo de atividade de 

acordo com Quadro 1 da NR 4 e seu respectivo grau de risco, número de trabalhadores 

e sua distribuição por sexo, e ainda horários de trabalho e turnos; 

b) definição, com base nas atividades e processos de trabalho verificados e 

auxiliado pelo PPRA e mapeamento de risco, dos critérios e procedimentos a serem 

adotados nas avaliações clínicas; 

c) programação anual dos exames clínicos e complementares específicos para os 

riscos detectados, definindo-se explicitamente quais trabalhadores ou grupos de 

trabalhadores serão submetidos a que exames e quando; 

d) outras avaliações médicas especiais. 
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6. EXAMES MÉDICOS OBRIGATÓRIOS DO PCMSO 

 

6.1. ADMISSIONAL 

 

Deverá ser realizado antes que o trabalhador assuma suas funções e será 

composto de avaliação clínica, abrangendo: 

1) Anamnese Ocupacional; 

2) Exame Físico e Mental. 

 

Os exames complementares (quando necessário) serão realizados de acordo com 

as funções de cada trabalhador, somado aos riscos (físicos, químicos e/ou biológicos) 

a que está exposto, sempre de acordo com as exigências da NR 7 alinhado com os 

critérios do médico coordenador, visando à manutenção de saúde do trabalhador. 

a) Avaliação da capacidade de trabalho do candidato para exercer a atividade 

proposta, com eficiência e segurança; 

b) Detectar alterações de saúde que predisponham aos Acidentes de Trabalho e / 

ou Doenças Ocupacionais; 

c) Identificar alterações de saúde que possam ser agravadas pelo exercício da 

atividade proposta; 

d) Identificar alterações de saúde inespecíficas à função, mas que necessitem 

tratamento médico; 

e) Orientar o candidato sobre a atividade a ser exercida quanto aos seus riscos e 

como promover e proteger sua saúde. 

 

6.2. PERIÓDICO 

 

A periodicidade irá variar em intervalos menor ou igual a 12 (doze) meses ou até 24 

(vinte e quatro) meses conforme: 

- Tipos de riscos a que estão expostos os funcionários; 

- Idade e função. 

A periodicidade do exame poderá ser alterada, levando-se em conta os riscos 

inerentes à função. Avaliações médicas especiais podem ser incluídas opcionalmente 

no PCMSO assim como ações preventivas para doenças não ocupacionais, como 

campanhas de vacinação, Diabetes Mellitus, hipertensão arterial, prevenção do câncer 

ginecológico, prevenção de DST/AIDS, entre outros. 

a) Avaliar as repercussões da atividade de trabalho nos funcionários; 
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b) Diagnosticar, precocemente, alterações de saúde, relacionadas ou não com a 

atividade de trabalho; 

c) Detectar, precocemente, desvios e falhas das medidas de controle ambiental; 

d) Deverão ser mantidos os mesmos critérios clínicos e complementares utilizados 

nos exames admissionais; 

e) Detectando-se alguma alteração de saúde que não esteja ligada a atividade de 

trabalho, o empregado será encaminhado para tratamento médico. 

 

6.3. RETORNO AO TRABALHO 

 

O exame deverá ser realizado no primeiro dia de volta ao trabalho do funcionário 

ausente por período igual ou superior a 30 dias por motivo de doença ou acidente de 

natureza ocupacional ou não, ou parto. 

a) Avaliar se o empregado, após recuperar sua saúde, está em condições de 

reassumir as mesmas funções que exercia antes do afastamento; 

b) Em caso de inaptidão, caracterizar as limitações a fim de que o responsável pela 

empresa possa orientá-lo para outra atividade; 

c) Detectando-se alguma alteração de saúde que não esteja ligada a atividade de 

trabalho, o empregado será encaminhado para tratamento médico. 

 

6.4. MUDANÇA DE FUNÇÃO 

 

Entende-se por mudança de função toda e qualquer alteração de atividade, posto 

de trabalho ou do setor que implique em exposição a riscos diferentes, deverá o 

funcionário ser submetido a exame, antes da mudança. 

a) Avaliar se o empregado está capacitado a desenvolver a nova função sob o ponto 

de vista médico 

ocupacional e detectar alterações de saúde que possam predispô-lo a acidentes de 

trabalho; 

b) Identificar alterações de saúde que possam ser agravadas pela nova atividade; 

c) Orientar o empregado sobre medidas preventivas quanto aos novos riscos da 

atividade a ser executada; 

d) Deverão ser mantidos os mesmos critérios clínicos e complementares utilizados 

nos exames admissionais; 

e) Detectando-se alguma alteração de saúde que esteja ligada a atividade de 

trabalho, o empregado será encaminhado para tratamento médico. 
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6.5. DEMISSIONAL 

 

Deverá ser realizado dentro dos 15 (quinze) dias que antecedem o desligamento 

definitivo do trabalhador (data da homologação). O trabalhador estará dispensado do 

exame, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado a até 135 

(cento e trinta e cinco) dias para as empresas de grau de risco 1 e 2 e até 90 (noventa) 

dias para empresas de grau de risco 3 e 4. 

a) Avaliar as repercussões da atividade de trabalho na saúde do empregado, 

diagnosticando alterações de saúde ligadas ou não ao trabalho; 

b) Avaliar se o empregado está apto a executar a mesma função que vinha 

exercendo; 

c) Detectar alterações de saúde que, embora não ligadas ao trabalho e não 

motivadoras de inaptidão necessitem de tratamento médico antes da demissão; 

d) Deverão ser mantidos os mesmos critérios clínicos e complementares utilizados 

nos exames admissionais; 

e) Detectando-se alguma alteração de saúde que não esteja ligada a atividade de 

trabalho, o empregado será encaminhado para tratamento médico. 
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7. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

Segue abaixo a relação de setores e funções da empresa CONCIV ENGENHARIA 

LTDA ME. A empresa não conta com funcionários portadores de deficiência. Todos os 

funcionários são maiores de 18 anos: 

 

GRUPOS HOMOGÊNEOS DE EXPOSIÇÃO 

GHE Setor Função Qtde/ Sexo Descrição da Tarefa 

G
H

E
 0

1
  

A
d

m
in

is
tr

a
ti
v
o
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretor 

Executivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/Masc. 

Representar a Autarquia extra e 

judicialmente ou constituir procurador. Submeter 

a aprovação do Prefeito Municipal, nos prazos 

próprios, os orçamentos sintéticos e analíticos 

anuais e plurianuais e, quando necessário, os 

pedidos de créditos adicionais. Enviar a 

Prefeitura Municipal até o dia 15 (quinze) de 

cada mês, o balancete do mês anterior e, até 20 

(vinte) de fevereiro, o balanço anual e o relatório 

de gestão financeira e patrimonial da Autarquia. 

Autorizar despesas de acordo com as dotações 

orçamentárias e ordenar pagamento sem 

consonância com a programação de caixa. 

Movimentar contas bancárias da Autarquia em 

conjunto com o Chefe da Seção Administrativa e 

Financeira. Celebrar acordos, contratos, 

convênios e outros atos administrativos e 

financeiros da Autarquia. Autorizar e homologar 

as licitações para aquisição de materiais e 

equipamentos e contratações de obras e 

serviços, observando as normas e instruções 

pertinentes. Planejar, dirigir, orientar e fiscalizar 

plano, programas e atividades de operação e 

manutenção dos sistemas de abastecimentos de 

água e esgotamento sanitário. Analisar e emitir 

pareceres técnicos. Promover a obtenção, 

tratamento e fornecimento de dados e 

informações estatísticas sobre matérias de 
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interesse da Autarquia, principalmente com 

indicadores operacionais. Promover o 

treinamento e reciclagem dos funcionários. 

Admitir, movimentar, promover e dispensar 

servidores do quadro permanente, de acordo 

com a legislação pertinente. Praticar os demais 

atos relacionados à administração de pessoal. 

Determinar a realização de perícias contábeis 

que tenham por objetivo salvaguardar os 

interesses da Autarquia. Determinar a abertura 

de sindicância ou inquérito administrativo para 

apuração de faltas e irregularidades. Promover 

integração da Autarquia aos demais órgãos de 

interesse público que atuam no município. 

Observar e fazer observar, no âmbito da 

Autarquia, as diretrizes e normas pertinentes aos 

serviços. Contribuir para promover a integração 

entre vários setores da Autarquia, objetivando 

alcançar suficiência. Executar outras tarefas 

correlatas. 

 

 

 

 

 

Técnico em 

Contabilidade 

 

 

 

 

 

01/ Masc. 

Conhecimento e execução dos serviços de 

contabilidade pública em suas diversas áreas, 

colaborar no preparo de normas de trabalho de 

contabilidade e executá-las. Escriturar ou 

orientar a escrituração dos livros e/ou fichas 

contábeis. Fazer levantamentos e organizar 

balancetes patrimoniais e financeiros. Efetuar 

perícias contábeis. Participar de trabalhos de 

tomadas de contas; assinar balanços e 

balancetes; preparar relatórios informativos; 

orientar, do ponto de vista contábil, o 

levantamento dos bens patrimoniais. Auxiliar na 

preparação dos orçamentos e acompanhar sua 

execução, zelando para seu fiel cumprimento. 

Dirigir veículos do serviço em apoio ao exercício 
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de suas funções. Executar outras tarefas 

correlatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auxiliar 

Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/ Masc. 

Executar trabalhos de alta complexidade de 

escritório compreendido em rotinas 

preestabelecidas que possam ser prontamente 

aprendidas e que requerem alta capacidade de 

julgamento. Fazer anotações em fichas e 

manusear fichários; classificar e organizar 

expedientes recebidos, obter informações de 

fontes determinadas e fornecê-las aos 

interessados quando autorizado. Transcrever 

textos à máquina ou digitar em computador e 

executar outros serviços datilográficos rotineiros. 

Datilografar ou digitar cartões, ofícios, 

memorandos, telegramas, folhas de 

pagamentos, etc. Operar com máquinas de 

escritório, tais como: duplicadoras, 

endereçadoras, etc. Realizar separação, 

classificação, distribuição, numeração, selagem 

e expedição de correspondências. Separar e 

organizar contas de água e esgoto. Conferir 

somatórios. Receber e entregar documentos e 

correspondências. Operar telefones e central de 

telefones. Executar outras tarefas condizentes 

ao cotidiano do escritório. Classificar e arquivar 

correspondências, relatórios, planilhas, fichas e 

outros documentos, efetuando triagem, 

ordenando, grampeando e etiquetando, para fins 

de controle, facilitar sua localização; receber, 

registrar e encaminhar correspondências, 

faturas, ordens de serviços, listagens e outros 

documentos, separando, conferindo e 

registrando dados de identificação, para fins de 

controle de documentação e prosseguimento do 

processo de trabalho; protocolar e despachar 

documentos e volumes efetuando registros 
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quanto à quantidade, especificações, destino, 

data e outras informações e acondicionando-os 

em embalagens apropriadas, a fim de evitar 

extravios e possibilitar o encaminhamento aos 

interessados, digitar ou datilografar 

correspondências, tabelas, relatórios, circulares, 

memorandos, apostilas, formulários e outros 

documentos, transcrevendo dados manuscritos, 

impressos e seguindo padrões estabelecidos de 

estética e apresentação, a fim de atender as 

exigências de trabalho do órgão; efetuar 

levantamentos referentes a assuntos diversos, 

coletando e registrando dados, a fim de serem 

utilizados pelos órgãos competentes; redigir 

correspondência de natureza complexa, 

desenvolvendo assuntos rotineiros, a fim de 

obter e/ou prestar informações; controlar o 

material de expediente, ferramentas e 

instrumentos utilizados na área, registrando 

quantidade, qualidade e consumo dos mesmos, 

preparando requisições, conferindo e 

entregando quando solicitado, a fim de atender 

às necessidades da área e do andamento dos 

trabalhos; realizar controles diversos dentro de 

sua área de atuação recebendo comunicados ou 

procedendo o levantamento de dados, e 

efetuando os registros pertinentes, a fim de 

possibilitar o acompanhamento dos serviços; 

providenciar a duplicação de documentos, 

preenchendo requisições, angariando 

assinaturas e dirigindo-se ou solicitando o envio 

ao centro de reprografia, a fim de atender às 

necessidades do serviço; transmitir e receber fax 

e email; efetuar a recepção e expedição de 

listagens e trabalhos processados, verificando 

prazos de entrega, qualidade e remetendo aos 
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usuários. Auxiliar nas áreas de contabilidade, 

compras, recursos humanos, atendimento ao 

público, controle de bens patrimoniais, etc. 

Executar outras tarefas compatíveis com as 

previstas no cargo e/ou com as necessidades do 

SAAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistente 

Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/ Masc. 

02/ Fem. 

Executar trabalhos simples de escritório 

compreendido em rotinas preestabelecidas que 

possam ser prontamente aprendidas e que 

requerem pouca capacidade de julgamento. 

Fazer anotações em fichas e manusear 

fichários; classificar e organizar expedientes 

recebidos, obter informações de fontes 

determinadas e fornecê-las aos interessados 

quando autorizado. Transcrever textos à 

máquina ou digitar em computador e executar 

outros serviços datilográficos rotineiros. 

Datilografar ou digitar cartões, ofícios, 

memorandos, telegramas, folhas de 

pagamentos, etc. Operar com máquinas de 

escritório, tais como: duplicadoras, 

endereçadoras, etc. Auxiliar na separação, 

classificação, distribuição, numeração, selagem 

e expedição de correspondências. Separar e 

organizar contas de água e esgoto. Conferir 

somatórios. Receber e entregar documentos e 

correspondências. Operar telefones e central de 

telefones. Executar outras tarefas correlatas. 

 

 

 

 

 

 

Assessor 

Jurídico 

 

 

 

 

 

 

01/Fem. 

Estuda a matéria jurídica e de outra 

natureza, consultando códigos, leis, 

jurisprudência e outros documentos, para 

adequar os fatos à legislação aplicável; 

complementa ou apura as informações 

levantadas, inquirindo o cliente, as testemunhas 

e outras pessoas e tomando medidas, para obter 

os elementos necessários à defesa ou 
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acusação; prepara a defesa ou acusação, 

arrolando e correlacionando os fatos e aplicando 

o procedimento adequado, para apresentá-lo em 

juízo; acompanha o processo em todas as suas 

fases, requerendo seu andamento através de 

petições específicas, para garantir seu trâmite 

legal até a decisão final do litígio; representa a 

parte de que é mandatário em juízo, 

comparecendo às audiências e tomando sua 

defesa, para pleitear uma decisão favorável; 

redige ou elabora documentos jurídicos, 

pronunciamentos, minutas e informações sobre 

questões de natureza administrativa, tributária, 

civil, trabalhista, penal ou outras aplicando a 

legislação, forma e terminologia adequadas ao 

assunto em questão, para utiliza-los na defesa 

da autarquia.  

 

 

 

 

Gerente de 

Serviços 

Administrativos 

 

 

 

 

01/ Masc. 

Executar tarefas que envolvam maior grau 

de complexidade, abrangendo chefia, orientação 

e execução de trabalhos de rotina administrativa; 

aplicar leis, regulamentos e normas referentes à 

administração; auxiliar na programação de 

serviços, elaborando demonstrativos e projetos; 

assessorar a Diretoria Executiva nas diversas 

atividades da administração; operar 

microcomputadores dos sistemas utilizados pelo 

SAAE e áreas afins; programar os serviços 

pertinentes à sua seção de trabalho, elaborar 

demonstrativos e relatórios, coordenar os 

serviços da equipe auxiliar; executar outras 

tarefas correlatas. 

G
H

E
 0

2
  

G
e

rê
n

c
ia

 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

 

Gerente de 

Serviços de 

Água e Esgoto 

 

 

 

01/ Masc. 

Executar serviços, planejar, operar e 

controlar projetos de obras de saneamento 

(sistemas públicos e alternativos de água e 

esgoto, sistemas de drenagem, instalações 

hidrossanitárias prediais e sistemas de resíduos 
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sólidos); planejar a execução do trabalho e 

supervisionar equipes de trabalhadores de 

construção de obras de infraestrutura; auxiliar o 

desenvolvimento de projetos, o levantamento e a 

tabulação de dados e a vistoria técnica; 

padronizar procedimentos técnicos (educação 

sanitária); planejar, executar e controlar 

programas de meio ambiente (educação 

ecológica, controle de poluição, legislação 

ambiental, Estudos de Impacto Ambiental - EIA e 

Relatórios de Impacto Ambiental - RIMA); 

executar outras tarefas correlatas. 

G
H

E
 0

3
  

E
s
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ç
ã
o

 d
e
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m
e

n
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 d
e
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g
u
a

/ 
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a
b

o
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o

 

 

 

 

 

Técnico em 

Química 

 

 

 

 

01/ Masc. 

Programa, organiza, orienta e supervisiona, 

dentro de padrões preestabelecidos, as 

atividades referentes a operação do sistema de 

captação e tratamento de água e esgoto. 

Prepara reagentes químicos, faz análises físico-

químicas e bacteriológicas, e confecciona os 

relatórios. Responsabiliza-se tecnicamente pelo 

tratamento da água e esgoto perante o Conselho 

Regional de Química, (CRQ), quando o SAAE 

não possuir bioquímico. Dirigir veículos do 

serviço em apoio ao exercício de suas funções. 

Executar outras tarefas correlatas. 

G
H

E
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4
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e
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e
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a
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Operador de 

ETA/ETE 

 

 

 

04/ Masc. 

01/Fem. 

 

Executar serviços destinados a promover a 

operação e manutenção das estações de 

tratamento e de recalque dos sistemas de água 

e esgoto. Preparar soluções e dosadores de 

produtos químicos. Realizar as análises físico-

químicas. Fazer limpeza na ETA/ETE. Proceder 

à lavagem das unidades de filtração. Preencher 

os relatórios diários da ETA/ETE. Executar 

outras tarefas correlatas. 
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G
H
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Auxiliar de 

Serviços 

 

 

 

 

01/ Masc. 

Executar tarefas de copa-cozinha. Lavar e 

guardar louças e talheres. Zelar para que o 

material e equipamentos de sua área de trabalho 

estejam sempre em perfeitas condições de 

utilização, no que diz respeito ao funcionamento, 

higiene e segurança. Zelar pela limpeza e 

conservação das instalações. Atender às 

normas de segurança e higiene do 

trabalho. Prestar informações solicitadas. 

Executar tarefas correlatas. 

G
H

E
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6
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p

e
ra

c
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a

l/
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a
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n
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o

 d
e
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e
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o
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e
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s
g

o
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Auxiliar de 

Serviços Gerais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/ Masc. 

Executar trabalhos manuais e/ou 

mecanizados próprios do ajudante de pedreiro, 

carpinteiro, bombeiro, operador e outros 

técnicos, referentes à construção, ampliação, 

operação e manutenção dos sistemas de água e 

esgoto, tais como, abertura e recobrimento de 

valas, carregamento de tubos e de materiais 

diversos, preparo e colocação de argamassas e 

concretos. Carregamento de tanques de 

produtos químicos e preparo das respectivas 

soluções. Manutenção de redes de água e 

esgoto dos prédios e dos aparelhos utilizados no 

serviço. Limpeza e conservação dos prédios, 

áreas e jardins. Execução de roçada, capina e 

destocamento. Descarga, transporte e 

empilhamento de materiais. Receber e entregar 

encomendas junto à rede bancária, comércio, 

repartições públicas, correios e usuários em 

geral. Executar tarefas de copa-cozinha. Lavar e 

guardar louças e talheres. Zelar para que o 

material e equipamentos de sua área de trabalho 

estejam sempre em perfeitas condições de 

utilização, no que diz respeito ao funcionamento, 

higiene e segurança. Ligar e desligar os 

conjuntos moto-bombas. Solicitar os trabalhos 

de manutenção preventiva dos equipamentos da 
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estação elevatória de água e/ou esgoto. Verificar 

periodicamente os sistemas de segurança e 

proteção dos equipamentos elétricos ou 

mecânicos. Zelar pela limpeza e conservação 

das instalações. Executar atividades no campo 

da segurança nas dependências da Autarquia. 

Realizar trabalhos de guarda diurno e noturno. 

Controlar a entrada e saída de pessoas e 

volumes. Atender às normas de segurança e 

higiene do trabalho. Prestar informações 

solicitadas. Executar tarefas correlatas. 

 

 

Encanador 

 

 

02/ Masc. 

Executar assentamento de tubos, manilhas 

e conexões. Executar e reparar ramais 

domiciliares. Corrigir vazamentos em redes de 

água, bem como desobstruir as redes de esgoto. 

Executar outras tarefas correlatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedreiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/ Masc. 

Efetuar a locação de pequenas obras; fazer 

alicerces, levantar paredes de alvenaria, fazer 

muros de arrimo, trabalhar com instrumentos de 

prumo e nivelamento, fazer e reparar pisos de 

cimento. Preparar ou orientar a preparação de 

argamassas para junção de tijolos ou para 

reboco de paredes, rebocar paredes, mexer e 

colocar concreto em forma e fazer artefatos de 

cimento assentar marcos de portas e janelas, 

colocar telha, azulejos e ladrilhos, armar 

andaimes, fazer consertos em obras de 

alvenaria, executar serviços especializados em 

obras de saneamento básico como: confecção 

de poços de visita, caixas de registro, 

reservatórios de água, ancoragem em redes de 

distribuição de água e adutoras, booster, casas 

de máquinas, estações de tratamento de água e 

esgoto, etc.; distribuir serviços aos ajudantes 

sob sua direção. Executar outros trabalhos 

correlatos. 
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G
H

E
 0

7
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Motorista 

 

 

 

 

 

 

 

01/ Masc. 

Dirigir automóveis, caminhões ou outros 

veículos do Serviço destinados ao transporte de 

passageiros e carga; manter os veículos em 

perfeitas condições de funcionamento; fazer 

reparos de emergência; zelar pela conservação 

do veículo que lhe for entregue; promover a 

limpeza do mesmo; encarregar-se do transporte 

e entrega da carga que lhe for confiada; 

promover o abastecimento de combustível, água 

e óleo; comunicar ao seu superior imediato 

qualquer defeito verificado no funcionamento do 

veículo. Fazer o relatório diário do uso de 

veículo; Transportar produtos químicos para 

tratamento de água. Executar outras tarefas 

correlatas. 
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Fiscal 

 

 

 

 

 

 

02/ Masc. 

Inspecionar as instalações hidro-sanitárias 

dos usuários, visando à correta utilização dos 

serviços de água e esgoto prestados pelo SAAE, 

para efeito da concessão das respectivas 

ligações, assim como para a verificação 

periódica do cumprimento das normas e 

regulamentos aplicáveis. Ler e registrar os 

consumos de água e efetuar a entrega de contas 

aos usuários. Opinar, quando solicitado, sobre a 

viabilidade da concessão das ligações de água e 

esgoto. Levar ao conhecimento superior 

qualquer anormalidade que observar nos 

sistemas de água e esgoto. Dirigir veículos do 

serviço em apoio ao exercício de suas funções. 

Executar outras tarefas correlatas. 

Total de colaboradores 30 
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8. RELAÇÃO DE EXAMES RECOMENDADOS 

 

SETOR ADMINISTRATIVO 

Nº GHE Setor Empresa Data de Avaliação 

01 Administrativo SERVIÇO AUTÔNOMO DE 

ÁGUA E ESGOTO - SAAE 

Outubro de 2017 

Função Nº de 

Funcionários 

Diretor Executivo 01 

Técnico em Contabilidade 01 

Auxiliar Administrativo 01 

Assistente Administrativo 04 

Assessor Jurídico 01 

Gerente de Serviços Administrativos 01 

Riscos Ocupacionais Específicos Grupo  

Não há exposição a riscos físicos, químicos e biológicos  NA 

 

RELAÇÃO DE EXAMES  

Exame Adm. Após 

Adm. 

Periódico Ret. 

Trab. 

Mud. 

Funç. 

Dem. 

Exame Clínico 
 

X -- 12 Meses X X X 

*Legenda:   

Adm. – Admissão         

Ret. Trab. – Retorno ao Trabalho       

Mud. Funç. – Mudança de Função      

Dem. - Demissional 
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SETOR GERÊNCIA OPERACIONAL 

Nº GHE Setor Empresa Data de Avaliação 

02 Gerência 

Operacional 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 

ÁGUA E ESGOTO - SAAE 

Outubro de 2017 

Função Nº de 

Funcionários 

Gerente de Serviços de Água e Esgoto 01 

Riscos Ocupacionais Específicos Grupo  

Umidade Físico 

Cal e Cimento Químico 

Germes e Bactérias Biológico 

 

RELAÇÃO DE EXAMES  

Exame Adm. Após 

Adm. 

Periódico Ret. 

Trab. 

Mud. 

Funç. 

Dem. 

Hemograma Completo X -- 12 Meses -- X X 

Exame Clínico 
 

X -- 12 Meses X X X 

*Legenda:   

Adm. – Admissão         

Ret. Trab. – Retorno ao Trabalho       

Mud. Funç. – Mudança de Função      

Dem. – Demissional 
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SETOR ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA/ LABORATÓRIO 

Nº GHE Setor Empresa Data de Avaliação 

03 Estação 

deTratamento 

de Água/ 

Laboratório 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 

ÁGUA E ESGOTO - SAAE 

Outubro de 2017 

Função Nº de 

Funcionários 

Técnico em Química 01 

Riscos Ocupacionais Específicos Grupo  

Sulfato de Alumínio, Hidróxido de Cálcio, Carbonato de Sódio, 

Hipoclorito de Cálcio, Pastilha DPD 1, Ohemis Solução Buffer 

(ph4), Ohemis Solução Buffer (ph7), Solução Orto Toluidina, 

Solução Azul de Bromotimol, Tiossulfato de Sódio 

Químico 

 

RELAÇÃO DE EXAMES  

Exame Adm. Após 

Adm. 

Periódico Ret. 

Trab. 

Mud. 

Funç. 

Dem. 

Exame Clínico 
 

X -- 12 Meses X X X 

*Legenda:   

Adm. – Admissão         

Ret. Trab. – Retorno ao Trabalho       

Mud. Funç. – Mudança de Função      

Dem. – Demissional 
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SETOR ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA/ OPERACIONAL 

Nº GHE Setor Empresa Data de Avaliação 

04 Estação 

deTratamento 

de Água/ 

Operacional 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 

ÁGUA E ESGOTO - SAAE 

Outubro de 2017 

Função Nº de 

Funcionários 

Operador de ETA 05 

Riscos Ocupacionais Específicos Grupo  

Sulfato de Alumínio, Hidróxido de Cálcio, Carbonato de Sódio, 

Hipoclorito de Cálcio, Pastilha DPD 1, Ohemis Solução Buffer 

(ph4), Ohemis Solução Buffer (ph7), Solução Orto Toluidina, 

Solução Azul de Bromotimol, Tiossulfato de Sódio 

Químico 

 

RELAÇÃO DE EXAMES  

Exame Adm. Após 

Adm. 

Periódico Ret. 

Trab. 

Mud. 

Funç. 

Dem. 

Exame Clínico 
 

X -- 12 Meses X X X 

*Legenda:   

Adm. – Admissão         

Ret. Trab. – Retorno ao Trabalho       

Mud. Funç. – Mudança de Função      

Dem. – Demissional 
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SETOR LIMPEZA 

Nº GHE Setor Empresa Data de Avaliação 

05 Limpeza SERVIÇO AUTÔNOMO DE 

ÁGUA E ESGOTO - SAAE 

Outubro de 2017 

Função Nº de 

Funcionários 

Auxiliar de Serviços 01 

Riscos Ocupacionais Específicos Grupo  

Hidróxido de Calcio Químico 

Germes e Bactérias Biológico 

 
 

RELAÇÃO DE EXAMES  

Exame Adm. Após 

Adm. 

Periódico Ret. 

Trab. 

Mud. 

Funç. 

Dem. 

Hemograma Completo X -- 12 Meses -- X X 

Exame Clínico 
 

X -- 12 Meses X X X 

*Legenda:   

Adm. – Admissão         

Ret. Trab. – Retorno ao Trabalho       

Mud. Funç. – Mudança de Função      

Dem. – Demissional 
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SETOR OPERACIONAL I 

Nº GHE Setor Empresa Data de Avaliação 

06 Operacional I SERVIÇO AUTÔNOMO DE 

ÁGUA E ESGOTO - SAAE 

Outubro de 2017 

Função Nº de 

Funcionários 

Auxiliar de Serviços 03 

Encanador 02 

Pedreiro 01 

Riscos Ocupacionais Específicos Grupo  

Umidade Físico 

Cal e Cimento Químico 

Germes e Bactérias Biológico 

 

RELAÇÃO DE EXAMES  

Exame Adm. Após 

Adm. 

Periódico Ret. 

Trab. 

Mud. 

Funç. 

Dem. 

Hemograma Completo X -- 12 Meses -- X X 

Exame Clínico 
 

X -- 12 Meses X X X 

*Legenda:   

Adm. – Admissão         

Ret. Trab. – Retorno ao Trabalho       

Mud. Funç. – Mudança de Função      

Dem. – Demissional 
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SETOR OPERACIONAL II 

Nº GHE Setor Empresa Data de Avaliação 

07 Operacional II SERVIÇO AUTÔNOMO DE 

ÁGUA E ESGOTO - SAAE 

Outubro de 2017 

Função Nº de 

Funcionários 

Auxiliar de Serviços 02 

Pedreiro 02 

Riscos Ocupacionais Específicos Grupo  

Cal e Cimento Químico 

 
 

RELAÇÃO DE EXAMES  

Exame Adm. Após 

Adm. 

Periódico Ret. 

Trab. 

Mud. 

Funç. 

Dem. 

Exame Clínico 
 

X -- 12 Meses X X X 

*Legenda:   

Adm. – Admissão         

Ret. Trab. – Retorno ao Trabalho       

Mud. Funç. – Mudança de Função      

Dem. – Demissional 
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SETOR LOGÍSTICA 

Nº GHE Setor Empresa Data de Avaliação 

08 Logística SERVIÇO AUTÔNOMO DE 

ÁGUA E ESGOTO - SAAE 

Outubro de 2017 

Função Nº de 

Funcionários 

Motorista 01 

Riscos Ocupacionais Específicos Grupo  

Não há exposição a riscos físicos, químicos e biológicos. 

Dirigir veículos. 

Inespecíficos 

 

RELAÇÃO DE EXAMES  

Exame Adm. Após 

Adm. 

Periódico Ret. 

Trab. 

Mud. 

Funç. 

Dem. 

Acuidade Visual X -- 12 Meses -- X X 

Eletrocardiograma X -- 12 Meses -- X X 

Glicemia X -- 12 Meses -- X X 

Exame Clínico 
 

X -- 12 Meses X X X 

*Legenda:   

Adm. – Admissão         

Ret. Trab. – Retorno ao Trabalho       

Mud. Funç. – Mudança de Função      

Dem. – Demissional 

 

 

 

 

  



Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  

 
36 

 

SETOR OPERACIONAL/ LEITURA DE HIDRÔMETROS 

Nº GHE Setor Empresa Data de Avaliação 

09 Operacional/ 

Leitura de 

Hidrômetros 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 

ÁGUA E ESGOTO - SAAE 

Outubro de 2017 

Função Nº de 

Funcionários 

Fiscal 02 

Riscos Ocupacionais Específicos Grupo  

Não há exposição a riscos físicos, químicos e biológicos. 

Dirigir motocicletas. 

Inespecíficos 

 
 

RELAÇÃO DE EXAMES  

Exame Adm. Após 

Adm. 

Periódico Ret. 

Trab. 

Mud. 

Funç. 

Dem. 

Acuidade Visual X -- 12 Meses -- X X 

Eletrocardiograma X -- 12 Meses -- X X 

Glicemia X -- 12 Meses -- X X 

Audiometria X 6 

Meses 

12 Meses -- X X 

Exame Clínico 
 

X -- 12 Meses X X X 

*Legenda:   

Adm. – Admissão         

Ret. Trab. – Retorno ao Trabalho       

Mud. Funç. – Mudança de Função      

Dem. – Demissional 
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1) No caso de o trabalhador realizar trabalhos em altura, deverão ser avaliados ao 

adentrar a empresa e periodicamente, ou seja, no admissional e periódico, serão 

necessários os seguintes exames: Avaliação Psicossocial, Eletrocardiograma, Glicemia 

em jejum e Hemograma completo. 

 

2) No caso de o trabalhador realizar trabalhos com eletricidade, deverão ser 

avaliados ao adentrar a empresa e periodicamente, ou seja, no admissional e periódico, 

serão necessários os seguintes exames: Avaliação Psicossocial, Eletrocardiograma, 

Glicemia em jejum, Acuidade Visual, e Hemograma completo. 

 

3) Deverá constar no Atestado de Saúde Ocupacional se o trabalhador está apto 

para atividades em altura. 

 

4) Exame Periódico: será realizado anualmente; 

 

5) Exame de Retorno ao Trabalho: será realizado apenas o exame clínico; 

 

6) Exame de Mudança de Função: será realizado em caso de mudança de risco 

ocupacional e os exames deverão seguir o protocolo da nova função. 

 

7) Audiometria: deve ser realizada no exame admissional, 6 meses após a 

admissão, anualmente nos periódicos, e no exame demissional. 

 

8) Acuidade visual, Eletrocardiograma (ECG), Eletroencefalograma (EEG), 

Hemograma e Glicemia de Jejum: devem ser realizados no exame admissional e 

anualmente nos exames periódicos. 
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9. MEDICOS RECOMENDADOS 

 

Os exames clínicos: Admissional; Periódico; Retorno ao Trabalho, Mudança de 

Função, Demissional, serão realizados pelo médico coordenador: 

 

 

- Dr. Alysson Maduro de Castro CRM MG 40560 
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10. AÇÕES EM SAÚDE 

 

O PCMSO deverá obedecer a um planejamento em que estejam previstas as ações 

de saúde a serem executadas durante o ano, devendo estas ser objeto de relatório 

anual. Em função dos resultados obtidos nesse relatório anual, outras ações de saúde 

poderão ser realizadas de acordo com o calendário abaixo: 

 

MÊS AÇÕES EM SAÚDE 

Janeiro Dia Mundial da não Violência 

Fevereiro Dia Nacional Contra O Alcoolismo 

Março Dia Mundial da Saúde e Nutrição 

Abril 

Dia Mundial da Atividade Física 

Dia Mundial da Saúde 

Dia Mundial da Luta Contra o Câncer 

Dia Mundial da Voz 

Dia Nacional de Prevenção e Combate a Hipertensão 

Arterial 

Dia Mundial da Segurança no Trabalho 

Maio 
Dia do desafio - Incentivo à Atividade Física 

Dia Mundial sem Tabaco 

Junho Dia da Imunização 

Julho 
Dia de Controle de Doenças Vasculares Periféricas 

Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho 

Agosto 

Dia Nacional da Saúde 

Dia Nacional de Combate ao Colesterol 

Dia Nacional de Combate ao fumo 

Setembro Dia Mundial do coração 

Outubro 

Dia Mundial da Alimentação 

Dia Nacional da Vacinação 

Dia Nacional de Controle da Obesidade 

Novembro 

Dia Nacional de Controle à Dengue 

Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez 

Dia Nacional e Mundial da Diabetes 

Dia do Não Fumar 

Dia Internacional do Doador de Sangue 

Dezembro Dia Mundial de Luta contra AIDS 
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11. PLANEJAMENTO ANUAL DO PCMSO 

 

 

  

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL  

ATIVIDADES / AÇÕES Previsão de Realização 

2017 2018 

10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 

AÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Elaboração do documento 

base do PCMSO 

X             

Apresentação do PCMSO 

ao responsável pela 

empresa 

  X           

Elaboração do Relatório 

Anual do PCMSO 

            X 

AÇÕES DE SAÚDE 

Exames Periódicos Deverão ser realizados anualmente 

Exames Admissionais Deverão ser realizados antes de os trabalhadores iniciarem as tarefas 

Exames Demissionais Deverão ser realizados antes da data de homologação. 

Exames de Mudança de 

Função 

Quando o trabalhador realizar mudança de função, deverá realizar os 

exames antes de iniciar as tarefas 

Exames de Retorno ao 

Trabalho 

Quando o trabalhador se afastar do trabalho por mais de 30 dias, 

deverão ser realizados os exames antes do retorno ao trabalho. 

Exames Complementares Deverão ser realizados conforme indicação do PCMSO 

MONITORAMENTO DO PROGRAMA 

Revisão anual do PCMSO e 

análise global 

Reavaliação do documento sempre que houver alterações nas 

atividades ou no ambiente de trabalho 

X 
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12. CONCLUSÃO DO PCMSO 

 

O PCMSO tem como finalidade o caráter de prevenção, rastreamento e 

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

natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças 

profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. 

O PCMSO é um documento que deve estar sempre articulado ao Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, constituindo ferramentas de extrema 

importância para a criação de um ambiente de trabalho produtivo e saudável, 

preservando e mantendo a integridade física e a saúde dos colaboradores. 

 Diante do exposto encerra-se o Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional, sendo este assinado e datado pelo responsável técnico abaixo assinado, 

tendo responsabilidade exclusivamente sobre as avaliações e recomendações 

realizadas, sendo de total responsabilidade da empresa SERVIÇO AUTÔNOMO DE 

ÁGUA E ESGOTO - SAAE assegurar o cumprimento deste programa. 

 

São Lourenço, 10 de outubro de 2017. 

 

 

 

_______________________ 

Dr. Alysson Maduro de Castro 

Médico do Trabalho 

Coordenador do PCMSO 

CRM: MG 40.560 
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ANEXO I - DOCUMENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

 


