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1- DOCUMENTO BASE
1.1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO.
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA): CODESA
ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS – Nº 556 - COMPLEMENTO: PRÉDIO 4.
CIDADE: VITÓRIA
BAIRRO: CENTRO
ESTADO: ES
CEP: 29.010-040
CNPJ: 27.316.538/0001-66
RAMO DE ATIVIDADE: OPERAÇÕES DE TERMINAIS
CÓDIGO DE ATIVIDADE: 52.31-1-02
GRAU DE RISCO: 03 (TRÊS) (ALTERADO PELA PORTARIA SIT N.º 76, DE 21 DE NOVEMBRO DE
2008)
NÚMERO DE TRABALHADORES: 412 (QUATROCENTOS E DOZE).
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1.2 - OBJETIVO DO PROGRAMA
Este documento visa apresentar os resultados de avaliações qualitativas e quantitativas, os dados e
informações colhidas na empresa, COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA , bem
como propor medidas de controle que promovam a preservação da saúde e da integridade dos
trabalhadores, através de um processo contínuo de melhoria no ambiente de trabalho.

1.3 - PERIODICIDADE E FORMA DE AVALIAÇÃO
Serão realizadas e registradas as reuniões periódicas com os componentes dos grupos envolvidos,
para avaliação do desenvolvimento do programa, propor modificações do mesmo e acompanhar o
cumprimento das datas pré-estabelecidas.

1.4 - DIVULGAÇÃO DOS RISCOS
Os empregadores deverão informar aos 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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1.5 – DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES
SETOR: SECONS – SECRETARIA DOS CONSELHOS
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE:
Ambiente construído em alvenaria, iluminação natural /ou artificial, ventilação natural e/ou
artificial, ambiente refrigerado por meio de ar condicionado, piso liso em cerâmica, teto rebaixado
em gesso, pé direito de aproximadamente 3 (três) metros.
SETOR: COAUDI – COORDENAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE:
Ambiente construído em alvenaria, piso liso em cerâmica, iluminação natural e/ou artificial,
ventilação natural e/ou artificial, ambiente refrigerado por meio de ar condicionado, teto rebaixado
em gesso, pé direito de aproximadamente 2.50 (dois metros e cinquenta centímetros) metros.
SETOR: DIRPRE – DIRETOR PRESIDENTE
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE:
Ambiente construído em alvenaria, iluminação natural e/ou artificial, ventilação natural e/ou
artificial, ambiente refrigerado por meio de ar condicionado, piso liso em cerâmica, teto rebaixado
em gesso, pé direito de aproximadamente 3 (três) metros.
SETOR: SEGPRE – SECRETARIA GERAL
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE:
Ambiente construído em alvenaria, iluminação natural e/ou artificial, ventilação natural e/ou
artificial refrigerado por meio de ar condicionado, piso liso em cerâmica, teto rebaixado em gesso,
pé direito de aproximadamente 3 (três) metros.
SETOR: SUPGER – SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE PROJETOS
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE:
Ambiente construído em alvenaria, iluminação natural e/ou artificial, ventilação natural e/ou
artificial refrigerado por meio de ar condicionado, piso liso em cerâmica, teto rebaixado em gesso,
pé direito de aproximadamente 3 (três) metros.
SETOR: ASSECS – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE:
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Ambiente construído em alvenaria, iluminação natural e/ou artificial, ventilação natural e/ou
artificial refrigerado por meio de ar condicionado, piso liso em cerâmica, pé direito de
aproximadamente 3 (três) metros.

SETOR: COGEMP – COORDENAÇÃO DE GESTÃO EMPRESARIAL
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE:
Ambiente construído em alvenaria, iluminação natural e/o artificial, ventilação natural e/ou
artificial refrigerado por meio de ar condicionado, piso liso em cerâmica, teto rebaixado em gesso,
pé direito de aproximadamente 3 (três) metros.
SETOR: COJURI - COORDENAÇÃO JURÍDICA
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE:
Ambiente construído em alvenaria, iluminação natural e/ou artificial, ventilação natural e/ou
artificial refrigerado por meio de ar condicionado, piso liso em cerâmica, teto rebaixado em gesso,
pé direito de aproximadamente 3 (três) metros.
SETOR: COSNIP – COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA PORTUÁRIA
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE:
Ambiente construído em alvenaria, iluminação natural e/ou artificial, ventilação natural e/ou
artificial refrigerado por meio de ar condicionado, piso liso em cerâmica, composto por divisórias
Eucatex e pé direito de aproximadamente 3 (três) metros.
SETOR: DIRPAD – DIRETOR DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE:
Ambiente construído em alvenaria, iluminação natural e /ou artificial, ventilação natural e/ ou
artificial ambiente refrigerado através de ar condicionado, piso de cerâmica, rebaixado com gesso,
pé direito aproximadamente 3 metros.
SETOR: COMARK – COORDENAÇÃO DE MARKETING
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE:
Ambiente construído em alvenaria, iluminação natural e /ou artificial, ventilação natural e/ ou
artificial ambiente refrigerado através de ar condicionado, piso de cerâmica, rebaixado com gesso,
pé direito aproximadamente 3 metros.
SETOR: COPLAD – COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE:
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Ambiente construído em alvenaria, iluminação natural e /ou artificial, ventilação natural e/ ou
artificial ambiente refrigerado através de ar condicionado, piso de cerâmica, rebaixado com gesso,
pé direito aproximadamente 3 metros.

SETOR: COARCO – COORDENAÇÃO DE ARRENDAMENTO E CONTRATO
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE:
Ambiente construído com piso de madeira, ambiente com divisórias Eucatex, iluminação artificial,
ventilação artificial ambiente refrigerado através de ar condicionado, rebaixado com gesso, pé
direito aproximadamente 3 metros.
SETOR: COMAMB – COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE:
Ambiente construído em alvenaria, iluminação natural e /ou artificial, ventilação natural e/ ou
artificial ambiente refrigerado através de ar condicionado, piso de cerâmica, rebaixado com gesso,
pé direito aproximadamente 3 metros.
SETOR: COINFO – COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE:
Ambiente construído em alvenaria, iluminação natural e /ou artificial, ventilação natural e/ ou
artificial ambiente refrigerado através de ar condicionado, piso de cerâmica, rebaixado com gesso,
pé direito aproximadamente 3 metros.
SETOR: DIROPE – DIRETOR DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE:
Ambiente com 3 salas, 1 sala é com piso de madeira Construído em alvenaria, iluminação natural e
/ou artificial, ventilação natural e/ ou artificial ambiente refrigerado através de ar condicionado
,rebaixado com gesso, pé direito aproximadamente 3 metros. As 2 salas são Construído em
alvenaria, iluminação natural e /ou artificial, ventilação natural e/ ou artificial ambiente refrigerado
através de ar condicionado, piso de cerâmica, rebaixado com gesso, pé direito aproximadamente 3
metros.
SETOR: COGESP – COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE:
Ambiente construído em alvenaria, iluminação natural e/ou artificial, ventilação natural e/ou
artificial refrigerada por meio de ar condicionado, piso liso em cerâmica, teto rebaixado e gesso, pé
direito de aproximadamente 3 (três) metros.
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SETOR: CODMAN – COORDENAÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE:
Construído em alvenaria, piso liso em cerâmica, iluminação natural e/ou artificial, ventilação
natural e/ou artificial, ambiente refrigerado através de ar condicionado, pé direito de
aproximadamente 4 metros.
SETOR: CODPRO – COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS OP
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE
Construído em alvenaria, piso liso em cerâmica, iluminação natural e/ou artificial, ventilação
natural e/ou artificial, ambiente refrigerado através de ar condicionado, pé direito de
aproximadamente 3 metros.
SETOR: COENGE – COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE
Ambiente construído em alvenaria, com divisórias, iluminação natural e /ou artificial, ventilação
natural e/ ou artificial ambiente refrigerado através de ar condicionado, piso de cerâmica,
rebaixado com gesso, pé direito aproximadamente 3 metros.
SETOR: CODSUP – COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE:
Ambiente construído em alvenaria, iluminação natural e /ou artificial, ventilação natural e/ ou
artificial ambiente refrigerado através de ar condicionado, piso de cerâmica, rebaixado com gesso,
pé direito aproximadamente 3 metros.
SETOR: DIRAFI – DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE:
Ambiente construído em alvenaria, iluminação natural e /ou artificial, ventilação natural e/ ou
artificial ambiente refrigerado através de ar condicionado, piso de cerâmica, rebaixado com gesso,
pé direito aproximadamente 3 metros.
SETOR: CODFOR – COORDENAÇÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE:
Ambiente construído em alvenaria, com divisórias Eucatex, iluminação natural e /ou artificial,
ventilação natural e/ ou artificial ambiente refrigerado através de ar condicionado, piso de
cerâmica, rebaixado com gesso, pé direito aproximadamente 3 metros.
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SETOR: CODCON – COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE:
Ambiente construído em alvenaria, com divisórias Eucatex , iluminação natural e /ou artificial,
ventilação natural e/ ou artificial ambiente refrigerado através de ar condicionado, piso de
cerâmica, rebaixado com gesso, pé direito aproximadamente 3 metros.

SETOR: CODRHU – COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE:
Ambiente construído em alvenaria, com divisórias Eucatex , iluminação natural e /ou artificial,
ventilação natural e/ ou artificial ambiente refrigerado através de ar condicionado, piso de
cerâmica, rebaixado com gesso, pé direito aproximadamente 3 metros.
SETOR: CODSAT – COORDENAÇÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE:
Ambiente construído em alvenaria, com divisórias Eucatex , iluminação natural e /ou artificial,
ventilação natural e/ ou artificial ambiente refrigerado através de ar condicionado, piso de
cerâmica, rebaixado com gesso, pé direito aproximadamente 3 metros
SETOR: COSERV – COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE:
Ambiente construído em alvenaria, com divisórias Eucatex, iluminação artificial, ventilação
artificial ambiente refrigerado através de ar condicionado, piso de cerâmica, rebaixado com gesso,
pé direito aproximadamente 5 metros
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1.6 – CRITÉRIO PARA ESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS DE CONTROLE
Deverá ser dada prioridade de acordo com as avaliações quantitativas / qualitativas em função do
risco constatado.
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Substancial

Prioritário
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CONDIÇÕES
- Quando a exposição ao agente
provocar na maioria dos
trabalhadores expostos apenas
desconforto.
- Quando na avaliação
quantitativa a intensidade ou
concentração for maior que o
Nível de Ação e menor que o
Limite de Tolerância.
- Quando na avaliação
quantitativa a intensidade ou
concentração ultrapassar o
Limite de Tolerância.
- Quando qualquer exposição
causar dano à médio prazo ou
intoxicação crônica.
- Quando em contato cutâneo
com a substancia química causar
danos à médio prazo.
- Quando na avaliação
quantitativa a intensidade ou
concentração ultrapassar três
vezes ou mais o Limite de
Tolerância.
- Quando qualquer exposição
causar dano imediato ou
intoxicação aguda.
- Quando em contato cutâneo
com a substancia química causar
reação imediata.

2015

AÇÃO
- Não são requeridos controles
adicionais.
- Devem ser feitos esforços para reduzir
os riscos a valores inferiores aos Níveis
de Ação.

- A atividade deve ser desenvolvida com
adoção de medidas de controle
individuais enquanto as medidas de
controle coletiva estiverem em fase de
estudo ou implantação.

- Só serão permitidas atividades
emergenciais de curta duração mediante
utilização de equipamentos que
comprove a neutralização do risco.
- Quando o risco estiver associado a
contato com substância química que
cause reação imediata, será permitido o
trabalho mediante utilização de
equipamento de proteção que evite o
contato cutâneo, além de: treinamento
de conscientização dos trabalhadores
envolvidos.
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1.7 – CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PPRA

ETAPAS

2015
SET

OUT

NOV

2016
DEZ

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

Reconhecimento de Riscos
Ambientais
Elaboração do documento-base
Entrega e apresentação do
documento-base
Realização das avaliações
ambientais.
Entrega do relatório técnico
com resultado das avaliações
Implementação das Medidas de
Controle
Renovação do Programa

PROGRAMADO

SETEMBRO DE 2015 A SETEMBRO DE 2016

REALIZADO
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2– DESENVOLVIMENTO
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2.1 - DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES
SETOR: SECONS – SECRETARIA DE CONSELHOS
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Técnico Portuário
Nº de Funcionários

01

FUNÇÃO

Técnico Administrativo / Conselhos

ATIVIDADES

Apoio técnico administrativo e operacional; Digitação e registros em sistemas de
informação.; Tratamento técnico de anomalias identificadas.; Receber
documentos encaminhados ao Conselho, submetendo-os aos conselhos /
Conaportos.; Organizar e manter atualizada a documentação do Conselho.;
Elaborar e coordenar a expedição dos atos convocatórios para as reuniões dos
Conselhos e Conaportos.; Secretariar as reuniões dos Conselhos, bem como, as
de DIREXE, quando necessário.; Preparar e providenciar a expedição dos
processos aprovados pelo Diretor Presidente e Conselhos.; Acompanhar a
tramitação dos expedientes de interesse dos conselhos, AGO/E e Conaportos.;
Redigir e digitar correspondência da Diretoria; digitar documentos preliminares
do Diretor Presidente e Conselhos.; Agendar reuniões e contatos dos Conselhos.;
Executar atividades de apoio administrativo aos Diretores, Diretor Presidente e
Conselhos; Processar a concessão de diárias, ajudas de custo e transporte aos
dirigentes e colaboradores nas viagens a serviço, mantendo o controle e
acompanhamento das prestações de contas.; Elaborar e providenciar a
expedição dos processos aprovados pelos conselhos e Conaportos (e DIREXE,
quando secretariando esta ultima); Organização e manutenção dos arquivos da
secretaria dos conselhos.

14

Cipatec Assessoria Técnica LTDA – Rua Carlos Alves, 115 – Gurigica – Vitória / ES – (27)3324-6480

2015

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Analista Portuário
Nº de Funcionários

01

FUNÇÃO

Analista Administrativo / Conselhos

ATIVIDADES

Elaboração e melhoria dos sistemas de controle da área.; Obtenção de fatos e
dados para análises necessárias.; Análise de fatos e dados para solução de
problemas.; Auxiliar no planejamento das iniciativas gerenciais de melhoria.;
Elaboração de planilhas de monitoramento e controle de processos. ; Multiplicar
conhecimentos necessários para equipe de trabalho. ; Promover, quando
necessário, a instrução dos assuntos a serem submetidos aos Conselhos,
Assembléia, Diretoria e ao Diretor Presidente. Organizar os documentos para a
pauta de reuniões, distribuindo-os aos membros do Conselho e Diretoria e
providenciar que os respectivos processos fiquem à disposição para eventuais
consultas; Lavrar as atas das reuniões dos Conselhos e da Diretoria; Elaborar os
atos a serem baixados pelos Presidentes dos Conselhos, providenciando sua
divulgação e publicação, quando necessário;
Prestar informações aos
Conselheiros quanto à tramitação de processos em diligência; Acompanhar as
Assembléias Gerais Ordinárias dos Acionistas e as Extraordinárias,
providenciando a publicação do edital de convocação, bem como, expedir
correspondência informando e solicitando representante para participar das
Assembléias; Elaborar as atas das assembléias e distribuí-las, providenciando
sua publicação e registro na Junta Comercial; Secretariar as reuniões da
Diretoria Executiva (quando necessário), Conselho de Administração, Conselho
Fiscal e Assembléia Geral de Acionistas, controlando pendências e prestando o
apoio administrativo e logístico necessários ao seu funcionamento; Redigir e
editar os atos a serem expedidos pelo Diretor Presidente, Diretoria Executiva,
Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Assembléia Geral de Acionistas,
observando sua conformidade com as normas vigentes nos instrumentos
administrativos em vigor.; Expedir sumulas e oficios para CAP / Conaportos.;
Executar atividades de apoio administrativo aos conselhos e Conaportos.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Secretário (a) dos Conselhos
Nº de Funcionários

01

FUNÇÃO

Secretário (a) dos Conselhos

ATIVIDADES

Organizar e apoiar as reuniões da Assembléia Geral de Acionistas, Conselho
Fiscal e Conselho de Autoridade Portuária. Executar e controlar as atividades de
apoio administrativo para o funcionamento do Conselho de Administração,
Conselho Fiscal, Conselho de Autoridade Portuária e Assembléia Geral de
Acionistas. Secretariar as reuniões dos órgãos acima citados, prestando-lhes o
apoio logístico necessário, inclusive organizando pautas e documentos. Executar
a redação e edição dos atos a serem expedidos pelos órgãos acima citados,
certificando-se do seu enquadramento nas normas vigentes e nos instrumentos
administrativos em vigor, assim como manter controle das respectivas
pendências. Providenciar e controlar a emissão de documentos de viagem dos
membros dos órgãos citados, incluindo diárias e ajuda de custo.
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SETOR: COAUDI – COORDENAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Técnico Portuário

CARGO

Nº de Funcionários

01

FUNÇÃO

Técnico Administrativo / Auditoria

ATIVIDADES

Digitação.; Receber, conferir, arquivar e recuperar documentos.; Efetuar e
atender chamadas telefônicas; Distribuição de correspondências e documentos.
Todas as atividades técnicas, administrativas e logísticas inerentes ao
cumprimento da competência legal e dos requisitos naturais necessários à
Companhia.; Manutenção e controle de materiais.; Registrar entrada/saída de
documentos.;
Escritório em geral.;
Executar outras tarefas correlatas
específicas à sua área de atuação.; Preparar, expedir e acompanhar andamento
processos.; Executar atividades de apoio administrativo ; Organizar o ambiente,
materiais e equipamentos necessários ao setor.; Organizar e manter atualizados
arquivos de documentos técnicos. ; Redigir e digitar correspondências,
expedientes e informações.; Receber, arquivar e recuperar documentos.;
Acompanhar andamento processos ; Receber, conferir estocar controlar e
distribuir material escritório necessário as atividades do setor.; Preparar,
expedir e acompanhar andamento processos.
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Analista Portuário

CARGO

Nº de Funcionários

01

FUNÇÃO

Analista Administrativo / Auditoria

ATIVIDADES

Propor melhorias dos sistemas de controle da área.; Obtenção de fatos e dados
para análises necessárias.; Elaboração, emissão e análise de relatórios técnicos e
gerenciais.; Análise de fatos e dados para solução de problemas.; Pesquisas e
estudos de legislações.; Auditorias em processos de apoio e suporte e em
processos operacionais e de infraestrutura.; Elaboração de planilhas de
monitoramento e controle.; Multiplicar conhecimentos necessários para equipe
de trabalho.; Outras atividades correlatas e sob orientação gerencial.; Auxiliar
na elaboração do Plano Anual e do Relatório Anual de Atividades da Auditoria
Interna.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Coordenador

CARGO

Nº de Funcionários

01

FUNÇÃO

Coordenador de Auditoria

ATIVIDADES

Executar os programas de auditoria constantes do Plano Anual de Atividades de
Auditoria Interna – PAINT, elaborar os respectivos sumários e relatórios,
proceder ao acompanhamento das providências necessárias, bem como elaborar
o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT; Prestar apoio
técnico e assessoramento aos órgãos da administração e de fiscalização
superiores, em assuntos julgados relevantes e afetos à sua área de atuação;
Atuar como agente de fiscalização do contrato de auditoria externa; Coordenar
os trabalhos relacionados ao processo de prestação de contas, de cada exercício
social; Requisitar documentos, informações e esclarecimentos necessários ao
cumprimento de suas atividades, junto aos órgãos da Companhia; Executar
outras atividades compatíveis com a competência do órgão.

SETOR: SEGPRE – SECRETARIA GERAL
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Analista Portuário
Nº de Funcionários

01

FUNÇÃO

Analista Administrativo

ATIVIDADES

Coordenar as atividades de inteligência e segurança no âmbito da CODESA;
Coordenar e manter atualizado o sistema do ISPS-CODE, tanto no que se refere
aos procedimentos quanto aos equipamentos de segurança previstos no referido
sistema; Manter segurança própria ou terceirizada, no âmbito das instalações,
bens e propriedades da CODESA; Coordenar a atuação do Chefe e dos
Supervisores da Guarda Portuária. Coordenar a atuação da Equipe de Segurança
visando à manutenção da ordem no âmbito das instalações, bens e propriedades
da CODESA contra furtos, roubos, invasões, danos e ou destruições
premeditadas ou acidentais, por meio de ação preventiva e ou repressiva.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Técnico Portuário
Nº de Funcionários

02

FUNÇÃO

Técnico Administrativo

ATIVIDADES

Digitação e registros em sistemas de informação.;
Distribuição de
correspondências e documentos.; Manutenção e controle de materiais.;
Atendimento Telefônico. Todas as atividades técnicas, administrativas e
logísticas inerentes ao cumprimento da competência legal e dos requisitos
naturais necessários à Companhia; Ajustes administrativos em geral; Emissão
de relatórios técnicos e gerenciais; Registro de dados em sistemas de
informação; Escritório em geral; Levantamento de fatos e dados in loco;
Análise estatística básica;
Apoio técnico administrativo e operacional;
Arrendamentos e contratos; Tratamento técnico de anomalias identificadas;
Regularização Patrimonial.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Secretário (a) Geral
Nº de Funcionários

01

FUNÇÃO

Secretário (a) Geral

ATIVIDADES

Executar e controlar as atividades Secretaria Geral da Presidência, e dar
seguimento a assuntos de quaisquer naturezas no âmbito da Diretoria Executiva,
bem como auxiliar em atos provenientes de outras diretorias. Supervisionar as
atividades de apoio administrativo ao Diretor-Presidente. Executar a redação e
edição dos atos a serem expedidos pelo Diretor Presidente, certificando-se do
seu enquadramento nas normas vigentes e nos instrumentos administrativos em
vigor. Executar, em conjunto com a Assessoria de comunicação, as atividades
relativas à pesquisa, coleta, recebimento, análise, catalogação e recuperação do
acervo documental, mantendo o arquivamento dos mesmos e disseminando a
bibliografia disponível e os instrumentos legais e normativos, internos e
externos, pertinentes às atividades da empresa. Acompanhar a tramitação de
documentos ou andamento de providências, nos órgãos governamentais,
referentes aos documentos expedidos pelo Diretor Presidente e pela Diretoria
Executiva, bem como coordenar as atividades de protocolo geral. 5 Providenciar
e controlar as passagens e diárias da Diretoria Executiva e demais empregados
da Companhia quando em viagem a serviço, bem como de terceiros devidamente
autorizados.
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SETOR: SUPGER – SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE PROJETOS
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Técnico Portuário

FUNÇÃO

Técnico de Projetos

ATIVIDADES

Análise estatística básica. Apoio técnico administrativo e operacional. 3
Contabilidade. Desenhos. Desenvolvimento de projetos e sistemas. 6 Digitação e
registros em sistemas de informação. Controle ambiental. 8 Processamento de
dados. Arrendamentos e contratos. Tratamento técnico de anomalias
identificadas.

Nº de Funcionários

01

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Analista Portuário

FUNÇÃO

Analista de Projetos

ATIVIDADES

Elaboração e melhoria dos sistemas de controle da área. Obtenção de fatos e
dados para análises necessárias. Manutenção de cadastros. 4 Montagem e
disponibilização de relatórios técnicos e gerenciais. Análise de fatos e dados para
solução de problemas. Pesquisas e estudos de viabilidade técnica e econômica.
Fiscalizações. Planejamento das iniciativas gerenciais de melhoria. Elaboração
de planilhas de monitoramento e controle. Preparar e realizar treinamentos na
sua área de atuação. Multiplicar conhecimentos necessários para equipe de
trabalho.

Nº de Funcionários

01

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Superintendente - SUP

FUNÇÃO

Superintendente

ATIVIDADES

Análise estatística básica. Apoio técnico administrativo e operacional.
Contabilidade. Desenhos. Desenvolvimento de projetos e sistemas. Digitação e
registros em sistemas de informação. Controle ambiental. Processamento de
dados. Arrendamentos e contratos. Tratamento técnico de anomalias
identificadas.
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SETOR: ASSECS – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Técnico Portuário

FUNÇÃO

Técnico Administrativo

ATIVIDADES

Análise estatística básica. Apoio técnico administrativo e operacional.
Participação de projetos e sistemas. Digitação e registros em sistemas de
informação. Tratamento técnico de anomalias identificadas. Emissão de
relatórios técnicos e gerenciais. Manutenção de cadastros. Atendimento a
público interno e externo Levantamento de fatos e dados in loco. Escritório em
geral. Operação de equipamentos de escritório. Distribuição de
correspondências e documentos. Limpeza e organização do ambiente de
trabalho. Manutenção e controle de materiais. Atendimento telefônico Todas as
atividades técnicas, administrativas e logísticas inerentes ao cumprimento da
competência legal e dos requisitos naturais necessários à Companhia. Registro
de dados em sistemas de informação. Digitação.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Analista Portuário

FUNÇÃO

Analista Administrativo

ATIVIDADES

Executar e controlar as atividades Secretaria Geral da Presidência, e dar
seguimento a assuntos de quaisquer naturezas no âmbito da Diretoria Executiva,
bem como auxiliar em atos provenientes de outras diretorias. Supervisionar as
atividades de apoio administrativo ao Diretor-Presidente. Executar a redação e
edição dos atos a serem expedidos pelo Diretor Presidente, certificando-se do
seu enquadramento nas normas vigentes e nos instrumentos administrativos em
vigor. Executar, em conjunto com a Assessoria de comunicação, as atividades
relativas à pesquisa, coleta, recebimento, análise, catalogação e recuperação do
acervo documental, mantendo o arquivamento dos mesmos e disseminando a
bibliografia disponível e os instrumentos legais e normativos, internos e
externos, pertinentes às atividades da empresa. Acompanhar a tramitação de
documentos ou andamento de providências, nos órgãos governamentais,
referentes aos documentos expedidos pelo Diretor Presidente e pela Diretoria
Executiva, bem como coordenar as atividades de protocolo geral. Providenciar e
controlar as passagens e diárias da Diretoria Executiva e demais empregados da
Companhia quando em viagem a serviço, bem como de terceiros devidamente
autorizados.

Nº de Funcionários

01

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Analista Portuário

FUNÇÃO

Jornalista

ATIVIDADES

Obtenção de fatos e dados para análises necessárias. Análise de fatos e dados
para solução de problemas. Elaboração de planilhas de monitoramento e
controle da área de comunicação. Multiplicar conhecimentos necessários para
equipe de trabalho. Editar e divulgar informativos da CODESA, bem como,
elaborar matérias de caráter informativo. Acompanhar e orientar as visitas do
público externo aos portos sob a jurisdição da CODESA. Promover e ou
assessorar o Diretor Presidente e demais membros da Diretoria Executiva nos
contatos com a imprensa falada, escrita e televisada, sobre as políticas e
atividades da CODESA. Opinar sobre a concessão de publicidade de caráter
institucional da CODESA, bem como, sugerir o veículo a ser utilizado.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Assessor

FUNÇÃO

Assessor de Comunicação

ATIVIDADES

Análise estatística básica. Apoio técnico administrativo e operacional. Digitação
e registros em sistemas de informação. Tratamento técnico de anomalias
identificadas. Acompanhamento e controle de gastos da área. Emissão de
relatórios técnicos e gerenciais. Desenvolvimento de projetos. Providenciar e
acompanhar, observando os prazos legais, as publicações de editais, avisos,
contratos e outros documentos relativos à CODESA, tanto na imprensa oficial
como em outros veículos de comunicação. Digitação. Distribuição de
correspondências e documentos. Manutenção e controle de materiais.
Atendimento telefônico. Todas as atividades técnicas, administrativas e
logísticas inerentes ao cumprimento da competência legal e dos requisitos
naturais necessários à Companhia. Ajustes administrativos em geral. Registro
de dados em sistemas de informação. Escritório em geral.
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SETOR: COGEMP – COORDENAÇÃO DE GESTÃO EMPRESARIAL
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Coordenador

Nº de Funcionários

01

FUNÇÃO

Gerente de Gestão Empresarial

ATIVIDADES

Executar e controlar as atividades Secretaria Geral da Presidência, e dar
seguimento a assuntos de quaisquer naturezas no âmbito da Diretoria Executiva,
bem como auxiliar em atos provenientes de outras diretorias. Supervisionar as
atividades de apoio administrativo ao Diretor-Presidente. Executar a redação e
edição dos atos a serem expedidos pelo Diretor Presidente, certificando-se do
seu enquadramento nas normas vigentes e nos instrumentos administrativos em
vigor. Executar, em conjunto com a Assessoria de comunicação, as atividades
relativas à pesquisa, coleta, recebimento, análise, catalogação e recuperação do
acervo documental, mantendo o arquivamento dos mesmos e disseminando a
bibliografia disponível e os instrumentos legais e normativos, internos e
externos, pertinentes às atividades da empresa. Acompanhar a tramitação de
documentos ou andamento de providências, nos órgãos governamentais,
referentes aos documentos expedidos pelo Diretor Presidente e pela Diretoria
Executiva, bem como coordenar as atividades de protocolo geral. Providenciar e
controlar as passagens e diárias da Diretoria Executiva e demais empregados da
Companhia quando em viagem a serviço, bem como de terceiros devidamente
autorizados.
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SETOR: COJURI - COORDENAÇÃO JURÍDICA
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Técnico Portuário
Nº de Funcionários

03

FUNÇÃO

Técnico Administrativo / Jurídico

ATIVIDADES

Digitação. Distribuição de correspondências e documentos. Manutenção e
controle de materiais. Atendimento telefônico. Todas as atividades técnicas,
administrativas inerentes ao cumprimento da competência legal e dos requisitos
naturais necessários à Companhia. Registro de dados em sistemas de
informação. Escritório em geral. Arquivamento de documentos diversos de
responsabilidade da GERJUR.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Analista Portuário
Nº de Funcionários

03

FUNÇÃO

Analista Jurídico

ATIVIDADES

Coordenar, executar, orientar, controlar e acompanhar as atividades jurídicas de
natureza contenciosa, consultiva e contratual. Assessorar a Diretoria Executiva e
ao CONSAD em matéria de natureza jurídica em que a Companhia esteja
envolvida. Representar a Empresa, mediante outorga de poderes, promover a
defesa de seus interesses em qualquer instância judicial, bem como representála junto aos cartórios de registro de imóveis, requerendo inscrição, averbação,
transferência ou matrícula de títulos relativos à imóvel de patrimônio próprio.
Elaborar e analisar instrumentos contratuais, aditamentos, convênios e
instrumentos de liquidação final, mantendo sob sua guarda os originais. Prestar
assessoramento às áreas da Companhia sobre assuntos de natureza jurídica,
emitindo parecer, informação ou despacho; participar da elaboração e analisar
normas sobre pessoal, acordos, contratos e convenções de trabalho.
Acompanhar e manter cadastro dos processos administrativos e judiciais.
Elaborar proposta de revisão do Estatuto Social da Empresa, sempre que
necessário. Orientar e conciliar relações de trabalho empregado/empresa,
elaborando estudos sobre as reivindicações de pessoal, juntamente com a área
de recursos humanos. Efetuar o controle dos contratos de prestação de serviços
terceirizados, que estejam no âmbito e sob fiscalização do órgão jurídico.
Apreciar e emitir parecer sobre as minutas de editais de licitação, contratos e
convênios administrativos. Proceder o acompanhamento de publicações na
imprensa oficial, de natureza jurídica relacionadas a Companhia. Propor acordo
visando dar encerramento a demanda judicial.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Coordenador

FUNÇÃO

Coordenador Jurídico

ATIVIDADES

Coordenar, executar, orientar, controlar e acompanhar as atividades jurídicas de
natureza contenciosa, consultiva e contratual. Assessorar a Diretoria Executiva e
ao CONSAD em matéria de natureza jurídica em que a Companhia esteja
envolvida. Representar a Empresa, mediante outorga de poderes, promover a
defesa de seus interesses em qualquer instância judicial, bem como representála junto aos cartórios de registro de imóveis, requerendo inscrição, averbação,
transferência ou matrícula de títulos relativos à imóvel de patrimônio próprio.
Elaborar e analisar instrumentos contratuais, aditamentos, convênios e
instrumentos de liquidação final, mantendo sob sua guarda os originais. Prestar
assessoramento às áreas da Companhia sobre assuntos de natureza jurídica,
emitindo parecer, informação ou despacho; participar da elaboração e analisar
normas sobre pessoal, acordos, contratos e convenções de trabalho.
Acompanhar e manter cadastro dos processos administrativos e judiciais.
Elaborar proposta de revisão do Estatuto Social da Empresa, sempre que
necessário. Orientar e conciliar relações de trabalho empregado/empresa,
elaborando estudos sobre as reivindicações de pessoal, juntamente com a área
de recursos humanos. Efetuar o controle dos contratos de prestação de serviços
terceirizados, que estejam no âmbito e sob fiscalização do órgão jurídico.
Apreciar e emitir parecer sobre as minutas de editais de licitação, contratos e
convênios administrativos. Proceder o acompanhamento de publicações na
imprensa oficial, de natureza jurídica relacionadas a Companhia. Propor acordo
visando dar encerramento a demanda judicial.
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SETOR: COSNIP – COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA PORTUÁRIA
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Técnico Portuário

FUNÇÃO

Técnico Administrativo

ATIVIDADES

Coordenar as atividades de inteligência e segurança no âmbito da CODESA;
Coordenar e manter atualizado o sistema do ISPS-CODE, tanto no que se refere
aos procedimentos quanto aos equipamentos de segurança previstos no referido
sistema; Manter segurança própria ou terceirizada, no âmbito das instalações,
bens e propriedades da CODESA; Coordenar e supervisionar a atuação dos
Supervisores da Guarda Portuária; Supervisionar a atuação da Guarda Portuária
visando à manutenção da segurança no âmbito das instalações, bens e
propriedades da CODESA contra furtos, roubos, invasões, danos e ou destruições
premeditadas ou acidentais, por meio de ação preventiva e ou repressiva;
Controlar, disciplinar e fiscalizar o acesso de pessoas, veículos e cargas às
instalações da CODESA; Fornecer identificação para veículos e pessoas ligadas a
empresas prestadoras de serviços aos operadores portuários, arrendatários e à
CODESA; Investigar ações faltosas, bem como realizar outras atividades próprias
da guarda portuária, conforme legislação específica; Executar outras atividades
compatíveis com a competência da unidade.

Nº de Funcionários

02

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Técnico Portuário

FUNÇÃO

ATIVIDADES

28

Nº de Funcionários
141
Guarda portuário
Executa serviços de vigilância armada nas áreas operacionais, armazéns,
portarias de acesso de veículos do Cais Comercial de Vitória, Cais de Capuaba, e
Cais do Gusa, além dos próprios da CODESA, cooperando com as Autoridades
Aduaneiras (Alfandega) e Polícia Federal, nas ações de combate ao contrabando
e descaminho de mercadorias, identificando e esclarecendo as razões da
presença de qualquer pessoa suspeita na área portuária, detendo ou impedindo
a sua permanência, e ainda toda e qualquer pessoa não credenciada, prendendo
em flagrante todo aquele que incorrer na prática de algum crime e
encaminhando a local determinado.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Analista Portuário

FUNÇÃO

Analista Administrativo

ATIVIDADES

Coordenar as atividades de inteligência e segurança no âmbito da CODESA;
Coordenar e manter atualizado o sistema do ISPS-CODE, tanto no que se refere
aos procedimentos quanto aos equipamentos de segurança previstos no referido
sistema; Manter segurança própria ou terceirizada, no âmbito das instalações,
bens e propriedades da CODESA; Coordenar e supervisionar a atuação dos
Supervisores da Guarda Portuária; Supervisionar a atuação da Guarda Portuária
visando à manutenção da segurança no âmbito das instalações, bens e
propriedades da CODESA contra furtos, roubos, invasões, danos e ou destruições
premeditadas ou acidentais, por meio de ação preventiva e ou repressiva;
Controlar, disciplinar e fiscalizar o acesso de pessoas, veículos e cargas às
instalações da CODESA; Fornecer identificação para veículos e pessoas ligadas a
empresas prestadoras de serviços aos operadores portuários, arrendatários e à
CODESA; Investigar ações faltosas, bem como realizar outras atividades próprias
da guarda portuária, conforme legislação específica; Executar outras atividades
compatíveis com a competência da unidade.

Nº de Funcionários
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Analista de Guarda Portuária
Nº de Funcionários

02

FUNÇÃO

Analista de Inteligência e Segurança

ATIVIDADES

Produção de conhecimentos de inteligência; Ações de salvaguarda de assuntos
sensíveis; Operações de inteligência; Atividades de pesquisa e desenvolvimento
científico ou tecnológico direcionadas à obtenção e à análise de dados e à
segurança da informação; O desenvolvimento de recursos humanos para a
atividade de inteligência; Realiza inspeções de segurança portuária.; Atua junto
com autoridades de segurança e inteligência, sob orientação, para solução de
problemas específicos da área.; Cumprir e faz cumprir as leis e normas
vigentes.; Fornecer relatórios de segurança estratégica para tomada de decisão.;
Disceminar conhecimento de interesse dos negócios da companhia.;
Desenvolver e operar máquinas, veículos, aparelhos, dispositivos, instrumentos,
equipamentos e sistemas necessários à atividade de inteligência.
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2015

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Coordenador
Nº de Funcionários

01

FUNÇÃO

Coordenador de Segurança Portuária

ATIVIDADES

Coordenar as atividades de inteligência e segurança no âmbito da CODESA;
Coordenar e manter atualizado o sistema do ISPS-CODE, tanto no que se refere
aos procedimentos quanto aos equipamentos de segurança previstos no referido
sistema; Manter segurança própria ou terceirizada, no âmbito das instalações,
bens e propriedades da CODESA; Coordenar e supervisionar a atuação dos
Supervisores da Guarda Portuária; Supervisionar a atuação da Guarda Portuária
visando à manutenção da segurança no âmbito das instalações, bens e
propriedades da CODESA contra furtos, roubos, invasões, danos e ou destruições
premeditadas ou acidentais, por meio de ação preventiva e ou repressiva;
Controlar, disciplinar e fiscalizar o acesso de pessoas, veículos e cargas às
instalações da CODESA; Fornecer identificação para veículos e pessoas ligadas a
empresas prestadoras de serviços aos operadores portuários, arrendatários e à
CODESA; Investigar ações faltosas, bem como realizar outras atividades próprias
da guarda portuária, conforme legislação específica; Executar outras atividades
compatíveis com a competência da unidade.
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2015

SETOR: DIRPAD - DIRETOR DE PLANEJAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Empregado em Cargo Efetivo
Nº de Funcionários

01

FUNÇÃO

Secretário (a) DIRPAD

ATIVIDADES

Coordenar, orientar, controlar e acompanhar as atividades ligadas a serviços
especializados de higiene, saúde e segurança do trabalho. Coordenar as
atividades previstas na legislação vigente, sobre higiene, medicina ocupacional e
segurança do trabalho, propondo e executando programas, e realizando estudos,
respeitadas as competências de órgãos externos e internos. Executar a
fiscalização contínua dos programas e das atividades de higiene, segurança e
medicina ocupacional. Analisar causas de acidentes, conduzir treinamento
visando obter mudanças em hábitos de segurança, mantendo dados estatísticos
detalhados de frequência e seriedade de ocorrências. Promover campanhas de
prevenção de acidentes. Constituir Brigada de Combate a Incêndio. (Propor
atribuir a COORDENAÇÃO à COSNIP) Cumprir e fazer cumprir com rigor a
legislação específica vigente, que envolva as atividades da unidade.
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SETOR: COMARK – COORDENAÇÃO DE MARKETING
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Analista Portuário

FUNÇÃO

Analista de Marketing

ATIVIDADES

Elaboração e avaliação de relatórios gerenciais de suporte à tomada de decisão.
Execução de estudos de mercado, análise das políticas de comercialização e
acompanhamento das variações nacionais e internacionais da demanda de
transporte marítimo. Realização de pesquisas e estudos de viabilidade técnica e
econômica. Elaboração de planos de marketing de relacionamento e políticas de
comercialização dos produtos e serviços do setor, bem como rotinas
relacionadas a avaliação da satisfação dos clientes. Elaborar projeções de médio
e longo prazo das necessidades de serviços de operadores logísticos, transporte
e abastecimento da companhia para programação de oferta desses serviços.
Desempenho de atividades administrativas concernentes ao setor. Multiplicação
de conhecimentos necessários para equipe de trabalho. Elaboração de pareceres
técnicos sobre assuntos de sua especialidade. Execução da fiscalização dos
contratos pertinentes à área de atuação. Disseminação e cumprimento das
atividades de acordo com legislação e padrões técnicos estabelecidos, segundo
normas de segurança, meio ambiente e saúde.
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01

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS

2015

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Técnico Portuário

FUNÇÃO

Técnico de Marketing

ATIVIDADES

Coordenar, planejar e gerenciar as ações de atração de promoção comercial do
porto público e de seus terminais arrendados. Estabelecer contatos com agentes,
entidades externas e clientes. Identificar novas oportunidades de negócios que
permitam atender aos objetivos e metas definidas pela empresa. Executar plano
ou programa de marketing e outras ações que visam divulgar os portos.
Coordenar as atividades de gestão de relacionamento com os clientes atuais (pós
venda) e auxiliar na atração de novos clientes. 6 Realizar estudos e pesquisas,
bem como acompanhar os resultados referentes ao nível de satisfação dos
usuários com os serviços oferecidos. Propor, subsidiar elaboração e acompanhar
execução de contratos comerciais e operacionais da companhia, assim como atos
e portarias abrangendo ações comerciais. Buscar e viabilizar parcerias com
órgãos privados ou públicos para atender às necessidades dos clientes. Analisar
propostas de acordos, contratos operacionais e convênios com entidades
externas e clientes. Aferir o nível de atendimento aos clientes dos portos,
mantendo cadastro atualizado e sugerindo as medidas corretivas necessárias.
Elaborar o Programa de Marketing Institucional. Elaborar relatórios gerenciais
mensais. Aprimorar a imagem institucional do Porto de Vitória e do complexo
portuário. Atender e prestar apoio técnico aos clientes da CODESA e dos portos
sob sua jurisdição. Desenvolver programa de monitoramento do nível de
satisfação dos clientes.

Nº de Funcionários
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PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS

2015

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Coordenador

FUNÇÃO

Coordenador de Marketing

ATIVIDADES

Coordenar, planejar e gerenciar as ações de atração de promoção comercial do
porto público e de seus terminais arrendados. Estabelecer contatos com agentes,
entidades externas e clientes. Identificar novas oportunidades de negócios que
permitam atender aos objetivos e metas definidas pela empresa. Executar plano
ou programa de marketing e outras ações que visam divulgar os portos.
Coordenar as atividades de gestão de relacionamento com os clientes atuais (pós
venda) e auxiliar na atração de novos clientes. 6 Realizar estudos e pesquisas,
bem como acompanhar os resultados referentes ao nível de satisfação dos
usuários com os serviços oferecidos. Propor, subsidiar elaboração e acompanhar
execução de contratos comerciais e operacionais da companhia, assim como atos
e portarias abrangendo ações comerciais. Buscar e viabilizar parcerias com
órgãos privados ou públicos para atender às necessidades dos clientes. Analisar
propostas de acordos, contratos operacionais e convênios com entidades
externas e clientes. Aferir o nível de atendimento aos clientes dos portos,
mantendo cadastro atualizado e sugerindo as medidas corretivas necessárias.
Elaborar o Programa de Marketing Institucional. Elaborar relatórios gerenciais
mensais. Aprimorar a imagem institucional do Porto de Vitória e do complexo
portuário. Atender e prestar apoio técnico aos clientes da CODESA e dos portos
sob sua jurisdição. Desenvolver programa de monitoramento do nível de
satisfação dos clientes.

Nº de Funcionários
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PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS

2015

SETOR: COPLAD – COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Analista Portuário
Nº de Funcionários

02

FUNÇÃO

Analista de Planejamento

ATIVIDADES

Realizar análises de cenário, coordenar as ações referentes aos planos estratégicos, bem como, dos planos de desenvolvimento e zoneamento dos portos.
Coordenar o processo de planejamento estratégico, executando, orientando,
controlando e acompanhando as atividades de planejamento estratégico e de
ação, com foco em ações comerciais e de desenvolvimento da atividade
portuária na área de influência da Empresa. Coordenar o acompanhamento e
mapeamento das tendências de mercado dos segmentos atuais e potenciais
usuários dos portos. Realizar análises de viabilidade econômica de projetos de
investimento, de arren-damentos e de demais contratos e/ou acordos de
natureza comercial. Consolidar dados referentes à performance comercial da
companhia, propondo ações no sentido de seu aprimoramento. Realizar estudos
de tarifas portuárias, bem como, acompanhar e controlar os níveis tarifários
praticados pelos arrendatários e demais portos. Manter e analisar as
informações estatísticas de natureza operacional e de mercado. Acompanhar a
evolução do mercado e propor, quando necessário, incorporação de novas áreas
ao patrimônio da Empresa para futuros arrendamentos ou outros projetos de
interesse estratégico para o desenvolvimento do porto público. Assessorar a
diretoria, de forma complementar, quando solicitado.
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2015

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Coordenador

FUNÇÃO

Coordenador de Planejamento e
Desenvolvimento

ATIVIDADES

Realizar análises de cenário, coordenar as ações referentes aos planos
estratégicos, bem como, dos planos de desenvolvimento e zoneamento dos
portos; Liderar e coordenar o processo de planejamento estratégico da CODESA
e suas revisões anuais, articulando e mantendo contato com órgãos
governamentais pertinentes, além de monitorar a assessorar os órgãos internos
da CODESA envolvidos no processo de planejamento anual; Acompanhar e
mapear tendências de mercado dos segmentos atuais e potenciais usuários dos
portos administrados pela CODESA, visando a identificar oportunidades e
ameaças às atividades da CODESA; Realizar análises de viabilidade econômica de
projetos de investimento, de arrendamentos e de demais contratos e/ou acordos
de natureza comercial, sob coordenação da Superintendência de Projetos;
Acompanhar e medir evolução da performance comercial da companhia,
propondo ações no sentido de seu aprimoramento; Realizar estudos de tarifas
portuárias, bem como, acompanhar e controlar os níveis tarifários praticados
pelos arrendatários e demais portos; Manter e analisar as informações
estatísticas de natureza operacional e de mercado, produzidas pela CODESA,
outros Portos e pelos demais agentes envolvidos na atividade portuária;
Acompanhar a evolução do mercado e propor, quando necessário, incorporação
de novas áreas ao patrimônio da CODESA para futuros arrendamentos ou outros
projetos de interesse estratégico para o desenvolvimento do porto público;
Executar outras atividades compatíveis com a competência da unidade.
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PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS

2015

SETOR: COARCO – COORDENAÇÃO DE ARRENDAMENTO E CONTRATO
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Técnico Portuário
Nº de Funcionários

01

FUNÇÃO

Técnico Administrativo

ATIVIDADES

Fiscalizar e controlar o cumprimento de todos os contratos e atos comerciais,
arrendamentos, contratos de cessão de uso, autorização de uso, ou qualquer
outro instrumento comercial em vigor. Elaborar relatórios sobre a evolução dos
acordos, atos e contratos sob sua fiscalização. Controlar as obrigações dos
arrendatários e outros contratados, com relação a perdas e danos em bens, ao
fornecimento de informações operacionais, bem como apólices de seguro
patrimoniais e de equipamentos. Participar da elaboração de contratos
comerciais, de arrendamentos e / ou outros referentes aos serviços oferecidos.
Alimentar sistema informatizado de controle de cada contrato sob sua
fiscalização e acompanhamento. Manter adequado relacionamento com os
arrendatários, no sentido de coletar as informações necessárias ao trabalho da
unidade e de aperfeiçoar a proposta de novos contratos de arrendamento.
Coordenar todas as atividades necessárias à manutenção e regularização da
poligonal do porto organizado. Promover e manter junto a Gerência Regional de
Patrimônio da União - GRPU re-gistro atualizado da área dos portos organizados
e suas delimitações. Manter o patrimônio imobiliário e instalações portuárias
geradores de receita, regularizados perante os órgãos competentes, mantendo
arquivo atualizado com toda a documentação necessária. Coordenar as ações de
regularização de todas as taxas, tributos, etc, incidentes sobre o patrimônio
imobiliário. Acompanhar a legislação e manter-se atualizado sobre alterações
que possam afetar direta ou indiretamente a Companhia no que se refere aos
planos diretores e de ocupação e uso do solo nas cidades de atuação. 11 12
Elaborar relatórios gerenciais mensais. E propor atribuir à COENGE que ao final
das obras em patrimonios imobiliários, encaminhe p/ Codcon documentação
necessária para regularização patrimonial - (através do Termo Definitivo de
Recebimento).
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2015

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Analista Portuário

FUNÇÃO

Fiscal de Contrato

ATIVIDADES

Elaborar melhoria dos sistemas de controle da área. Obtenção de fatos e dados
para análises necessárias. Manutenção de cadastros. Montar e disponibilizar
relatórios técnicos e gerenciais. Análisar fatos e dados para solução de
problemas. Fiscalizar planejamento das iniciativas gerenciais de melhoria.
Elaborar planilhas de monitoramento e controle. Preparar e realizar
treinamentos na sua área de atuação. Multiplicar conhecimentos necessários
para equipe de trabalho.

Nº de Funcionários
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PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS

2015

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Coordenador

FUNÇÃO

Coordenador de Arrendamentos e
Contratos

ATIVIDADES

Fiscalizar e controlar o cumprimento de todos os contratos e atos comerciais,
arrendamentos, contratos de cessão de uso, autorização de uso, ou qualquer
outro instrumento comercial em vigor na CODESA; Elaborar relatórios sobre a
evolução dos acordos, atos e contratos sob sua fiscalização, encaminhando-os ao
Diretor Presidente e à Coordenação de Auditoria Interna; Definir e controlar as
obrigações dos arrendatários e dos operadores portuários, com relação a perdas
e danos em bens arrendados e ao fornecimento de informações operacionais à
CODESA, quando não previstos em contrato; Participar da elaboração de
contratos comerciais, de arrendamentos e/ou outros referentes aos serviços
oferecidos pela CODESA; Manter sistema de controle de cada contrato sob sua
fiscalização e acompanhamento, contendo dados estatísticos, operacionais,
financeiros e de investimentos previstos e realizados, disponibilizando-o para os
relatórios mensais e anuais da CODESA; Manter adequado relacionamento com
os arrendatários da CODESA, no sentido de coletar as informações necessárias
ao trabalho da unidade e de aperfeiçoar a proposta de novos contratos de
arrendamento; Coordenar todas as atividades necessárias à manutenção e
regularização da poligonal do porto organizado; Promover e manter junto a
Gerência Regional de Patrimônio da União - GRPU registro atualizado da área
dos portos organizados e suas delimitações; Manter o patrimônio imobiliário e
instalações portuárias geradores de receita para a CODESA, regularizados
perante os órgãos competentes, mantendo arquivo atualizado com toda a
documentação necessária; Coordenar as ações sobre todas as taxas, tributos,
etc., incidentes sobre o patrimônio imobiliário da CODESA; Controlar as
obrigações contratuais em especial as apólices de seguro patrimoniais e de
equipamentos; Acompanhar a legislação e manter-se atualizado sobre alterações
que possam afetar direta ou indiretamente a CODESA no que se refere aos
planos diretores e de ocupação e uso do solo nas cidades onde a CODESA atua;
Executar outras atividades compatíveis com a competência do unidade.
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2015

SETOR: COMAMB – COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Técnico Portuário
Nº de Funcionários

01

FUNÇÃO

Técnico de Meio Ambiente

ATIVIDADES

Proceder à gestão contínua das atividades de defesa e proteção do meio
ambiente dos portos organizados, interagindo, sempre que necessário, com
órgãos externos e internos especializados.; Definir parâmetros e normas de
defesa e proteção ao meio ambiente.; Participar dos planos de ajuda mútua e
plano de controle de emergência de cada unidade portuária.; Formular política
de desenvolvimento ambiental consistente com as políticas nacionais, estaduais
e municipais. Elaborar os termos de referências, acompanhar a contratação e
fiscalizar os estudos para o licenciamento ambiental de obras, e demais
atividades portuárias; Promover o licenciamento ambiental de obras, e demais
atividades portuárias; Coordenar e fiscalizar os programas ambientais exigidos
pelos órgãos ambientais no processo de licenciamento. Desenvolver estudos e
articulação com entidades nacionais e internacionais em questões de
tecnologias, regras e códigos ambientais em áreas portuárias.; Elaborar normas
estabelecendo procedimentos e padrões de controle ambiental a serem
observados na movimentação de cargas portuárias. Monitorar e fiscalizar, em
articulação com as demais áreas da empresa e entidades afins, as condições
ambientais tanto nas atividades próprias da Companhia quanto naquelas de
responsabilidade dos arrendatários e operadores portuários.; Manter estreito
relacionamento com os arrendatários e afins, visando atuação preventiva e
conjunta quanto ao cumprimento das legislações sobre meio ambiente.;
Participar na gestão das áreas de conservação ambiental no âmbito do porto
organizado ou fora dele se requerido pelo órgão ambiental. Zelar pelo bom
relacionamento com as comunidades impactadas pelas ações dos portos,
efetivando ações de mitigação de impactos quando requisitado pelo órgão
ambiental.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Analista Portuário
Nº de Funcionários

01

FUNÇÃO

Engenheiro Ambiental

ATIVIDADES

Proceder à gestão contínua das atividades de defesa e proteção do meio
ambiente dos portos organizados, interagindo, sempre que necessário, com
órgãos externos e internos especializados.; Definir parâmetros e normas de
defesa e proteção ao meio ambiente.; Participar dos planos de ajuda mútua e
plano de controle de emergência de cada unidade portuária.; Formular política
de desenvolvimento ambiental consistente com as políticas nacionais, estaduais
e municipais. Elaborar os termos de referências, acompanhar a contratação e
fiscalizar os estudos para o licenciamento ambiental de obras, e demais
atividades portuárias; Promover o licenciamento ambiental de obras, e demais
atividades portuárias.; Coordenar e fiscalizar os programas ambientais exigidos
pelos órgãos ambientais no processo de licenciamento. Desenvolver estudos e
articulação com entidades nacionais e internacionais em questões de
tecnologias, regras e códigos ambientais em áreas portuárias.; Elaborar normas
estabelecendo procedimentos e padrões de controle ambiental a serem
observados na movimentação de cargas portuárias. Monitorar e fiscalizar, em
articulação com as demais áreas da empresa e en-tidades afins, as condições
ambientais tanto nas atividades próprias da Companhia quanto naquelas de
responsabilidade dos arrendatários e operadores portuários.; Manter estreito
relacionamento com os arrendatários e afins, visando atuação preventiva e
conjunta quanto ao cumprimento das legislações sobre meio ambiente.;
Participar na gestão das áreas de conservação ambiental no âmbito do porto
organizado ou fora dele se requerido pelo órgão ambiental. Zelar pelo bom
relacionamento com as comunidades impactadas pelas ações dos portos,
efetivando ações de mitigação de impactos quando requisitado pelo órgão
ambiental.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Analista Portuário
Nº de Funcionários

01

FUNÇÃO

Engenheiro Ambiental

ATIVIDADES

Proceder à gestão contínua das atividades de defesa e proteção do meio
ambiente dos portos organizados, interagindo, sempre que necessário, com
órgãos externos e internos especializados.; Definir parâmetros e normas de
defesa e proteção ao meio ambiente.; Participar dos planos de ajuda mútua e
plano de controle de emergência de cada unidade portuária.; Formular política
de desenvolvimento ambiental consistente com as políticas nacionais, estaduais
e municipais. Elaborar os termos de referências, acompanhar a contratação e
fiscalizar os estudos para o licenciamento ambiental de obras, e demais
atividades portuárias; Promover o licenciamento ambiental de obras, e demais
atividades portuárias.; Coordenar e fiscalizar os programas ambientais exigidos
pelos órgãos ambientais no processo de licenciamento. Desenvolver estudos e
articulação com entidades nacionais e internacionais em questões de
tecnologias, regras e códigos ambientais em áreas portuárias.; Elaborar normas
estabelecendo procedimentos e padrões de controle ambiental a serem
observados na movimentação de cargas portuárias. Monitorar e fiscalizar, em
articulação com as demais áreas da empresa e en-tidades afins, as condições
ambientais tanto nas atividades próprias da Companhia quanto naquelas de
responsabilidade dos arrendatários e operadores portuários.; Manter estreito
relacionamento com os arrendatários e afins, visando atuação preventiva e
conjunta quanto ao cumprimento das legislações sobre meio ambiente.;
Participar na gestão das áreas de conservação ambiental no âmbito do porto
organizado ou fora dele se requerido pelo órgão ambiental. Zelar pelo bom
relacionamento com as comunidades impactadas pelas ações dos portos,
efetivando ações de mitigação de impactos quando requisitado pelo órgão
ambiental.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Analista Portuário

FUNÇÃO

Biólogo

ATIVIDADES

Proceder à gestão contínua das atividades de defesa e proteção do meio
ambiente dos portos organizados, interagindo, sempre que necessário, com
órgãos externos e internos especializados.; Definir parâmetros e normas de
defesa e proteção ao meio ambiente.; Participar dos planos de ajuda mútua e
plano de controle de emergência de cada unidade portuária.; Formular política
de desenvolvimento ambiental consistente com as políticas nacionais, estaduais
e municipais. Elaborar os termos de referências, acompanhar a contratação e
fiscalizar os estudos para o licenciamento ambiental de obras, e demais
atividades portuárias; Promover o licenciamento ambiental de obras, e demais
atividades portuárias.; Coordenar e fiscalizar os programas ambientais exigidos
pelos órgãos ambientais no processo de licenciamento. Desenvolver estudos e
articulação com entidades nacionais e internacionais em questões de
tecnologias, regras e códigos ambientais em áreas portuárias.; Elaborar normas
estabelecendo procedimentos e padrões de controle ambiental a serem
observados na movimentação de cargas portuárias. Monitorar e fiscalizar, em
articulação com as demais áreas da empresa e en-tidades afins, as condições
ambientais tanto nas atividades próprias da Companhia quanto naquelas de
responsabilidade dos arrendatários e operadores portuários.; Manter estreito
relacionamento com os arrendatários e afins, visando atuação preventiva e
conjunta quanto ao cumprimento das legislações sobre meio ambiente.;
Participar na gestão das áreas de conservação ambiental no âmbito do porto
organizado ou fora dele se requerido pelo órgão ambiental. Zelar pelo bom
relacionamento com as comunidades impactadas pelas ações dos portos,
efetivando ações de mitigação de impactos quando requisitado pelo órgão
ambiental.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Coordenador

FUNÇÃO

Coordenador de Meio Ambiente

ATIVIDADES

Proceder à gestão contínua das atividades de defesa e proteção do meio
ambiente dos portos organizados, interagindo, sempre que necessário, com
órgãos externos e internos especializados.; Definir parâmetros e normas de
defesa e proteção ao meio ambiente. Participar dos planos de ajuda mútua e
plano de controle de emergência de cada unidade portuária. Formular política
de desenvolvimento ambiental consistente com as políticas nacionais, estaduais
e municipais. Elaborar os termos de referências, acompanhar a contratação e
fiscalizar os estudos para o licenciamento ambiental de obras, e demais
atividades portuárias. Promover o licenciamento ambiental de obras, e demais
atividades portuárias. Coordenar e fiscalizar os programas ambientais exigidos
pelos órgãos ambientais no processo de licenciamento. Desenvolver estudos e
articulação com entidades nacionais e internacionais em questões de
tecnologias, regras e códigos ambientais em áreas portuárias. Elaborar normas
estabelecendo procedimentos e padrões de controle ambiental a serem
observados na movimentação de cargas portuárias. Monitorar e fiscalizar, em
articulação com as demais áreas da empresa e en-tidades afins, as condições
ambientais tanto nas atividades próprias da Companhia quanto naquelas de
responsabilidade dos arrendatários e operadores portuários. Manter estreito
relacionamento com os arrendatários e afins, visando atuação preventiva e
conjunta quanto ao cumprimento das legislações sobre meio ambiente.
Participar na gestão das áreas de conservação ambiental no âmbito do porto
organizado ou fora dele se requerido pelo órgão ambiental. Zelar pelo bom
relacionamento com as comunidades impactadas pelas ações dos portos,
efetivando ações de mitigação de impactos quando requisitado pelo órgão
ambiental.
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SETOR: COINFO – COORDENAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Analista Portuário
Nº de Funcionários

02

FUNÇÃO

Analista de Sistemas

ATIVIDADES

Realiza pesquisas constantes para manter-se informado sobre novas tecnologias,
propondo novas aplicações da informática, que tragam benefícios ao andamento
dos negócios.
Gerencia a aquisição, desenvolvimento, manutenção e
implantação de equipamentos, sistemas de informação e de comunicação de voz,
imagens e dados. Responde pelo planejamento e funcionamento da área de
informática da empresa, coordenando equipe de programadores / designers.
Fornecer suporte técnico às diversas áreas da Companhia. Manter cópias de
segurança de arquivos contendo aplicações e informações dos sistemas de
processamento de dados implantados. Acompanhar e fiscalizar os serviços das
empresas contratadas na área de informática. Fornecer e implantar sistemas de
telefonia fixa e móvel. Implementar, implantar e monitorar a política de
segurança de informações estabelecida pela Diretoria Executiva.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Técnico Portuário

FUNÇÃO

Técnico de Informática

ATIVIDADES

Realiza pesquisas constantes para manter-se informado sobre novas tecnologias,
propondo novas aplicações da informática, que tragam benefícios ao andamento
dos negócios.
Gerencia a aquisição, desenvolvimento, manutenção e
implantação de equipamentos, sistemas de informação e de comunicação de voz,
imagens e dados. Responde pelo planejamento e funcionamento da área de
informática da empresa, coordenando equipe de programadores / designers.
Fornecer suporte técnico às diversas áreas da Companhia. Manter cópias de
segurança de arquivos contendo aplicações e informações dos sistemas de
processamento de dados implantados. Acompanhar e fiscalizar os serviços das
empresas contratadas na área de informática. Fornecer e implantar sistemas de
telefonia fixa e móvel. Implementar, implantar e monitorar a política de
segurança de informações estabelecida pela Diretoria Executiva.

Nº de Funcionários

01

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Coordenador

FUNÇÃO

Coordenador Técnico da Informação

ATIVIDADES

Realiza pesquisas constantes para manter-se informado sobre novas tecnologias,
propondo novas aplicações da informática, que tragam benefícios ao andamento
dos negócios. Gerencia a aquisição, desenvolvimento, manutenção e implantação
de equipamentos, sistemas de informação e de comunicação de voz, imagens e
dados. Responde pelo planejamento e funcionamento da área de informática da
empresa, coordenando equipe de programadores / designers. Fornecer suporte
técnico às diversas áreas da Companhia. Manter cópias de segurança de arquivos
contendo aplicações e informações dos sistemas de processamento de dados
implantados. Acompanhar e fiscalizar os serviços das empresas contratadas na
área de informática. Fornecer e implantar sistemas de telefonia fixa e móvel.
Implementar, implantar e monitorar a política de segurança de informações
estabelecida pela Diretoria Executiva.
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SETOR: DIROPE - DIRETOR DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Diretor

FUNÇÃO

ATIVIDADES

Nº de Funcionários
01
Diretor de Infra-estrutura e
Operações
Além das atribuições e responsabilidades próprias de membro da Diretoria
Executiva, em conformidade com os objetivos e a política estabelecida pelo
Conselho de Administração e de acordo com as decisões da Diretoria Executiva,
compete-lhe supervisionar, coordenar e controlar as atividades da Assessoria e
Coordenações que lhes forem diretamente subordinadas, conforme descrito no
item 1 deste Regimento, inclusive da Secretária do Diretor, bem como diligenciar
para o cumprimento das solicitações dos órgãos de fiscalização e de controles
interno e externo, no âmbito de sua competência.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Empregado em Cargo Efetivo
Nº de Funcionários

01

FUNÇÃO

Secretário (a) DIROPE

ATIVIDADES

Aplicar as técnicas secretariais (arquivos, follow-up, agenda, reuniões, viagens,
cerimoniais etc.). Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se
de equipamentos e programas de informática. Executar outras tarefas
compatíveis com as exigências para o exercício da função. Executar e controlar
as atividades Secretariado da Dirope. Executar as atividades de apoio
administrativo ao Diretor.
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SETOR: COGESP – COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Analista Portuário

FUNÇÃO

Analista de Marketing

ATIVIDADES

Coordenar, planejar e gerenciar as ações de atração de promoção comercial do
porto público e de seus terminais arrendados. Estabelecer contatos com agentes,
entidades externas e clientes. Identificar novas oportunidades de negócios que
permitam atender aos objetivos e metas definidas pela empresa. Executar plano
ou programa de marketing e outras ações que visam divulgar os portos.
Coordenar as atividades de gestão de relacionamento com os clientes atuais (pós
venda) e auxiliar na atração de novos clientes. Realizar estudos e pesquisas, bem
como acompanhar os resultados referentes ao nível de satisfação dos usuários
com os serviços oferecidos. Propor, subsidiar elaboração e acompanhar
execução de contratos comerciais e operacionais da companhia, assim como atos
e portarias abrangendo ações comerciais. Buscar e viabilizar parcerias com
órgãos privados ou públicos para atender às necessidades dos clientes. Analisar
propostas de acordos, contratos operacionais e convênios com entidades
externas e clientes. Aferir o nível de atendimento aos clientes dos portos,
mantendo cadastro atualizado e sugerindo as medidas corretivas necessárias.
Elaborar o Programa de Marketing Institucional. Elaborar relatórios gerenciais
mensais. Aprimorar a imagem institucional do Porto de Vitória e do complexo
portuário. Atender e prestar apoio técnico aos clientes da CODESA e dos portos
sob sua jurisdição. Desenvolver programa de monitoramento do nível de
satisfação dos clientes.

Nº de Funcionários
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Técnico Portuário
Nº de Funcionários

16

FUNÇÃO

Técnico de Operações de Silo

ATIVIDADES

Coordenar a execução das atividades relativas às operações portuárias dos
portos organizados administrados pela CODESA, e supervisionar os trabalhos do
escritório de gestão portuária, estudar e estabelecer os objetivos de redução do
tempo de carregamento e descarga de navios e otimizar o tempo de ocupação de
berços públicos. Planejar e controlar as atividades de gestão portuária.
Organizar e sinalizar, sob coordenação da Autoridade Aduaneira, as áreas
alfandegadas, os fluxos de mercadorias, veículos, unidades de carga e de pessoas,
na área do porto, ouvindo, quando necessário, o Coordenador de Segurança de
Navios e Instalações Portuárias. Fornecer o aparelhamento portuário
especializado e outras facilidades disponíveis no porto, bem como, prestar
suporte técnico aos clientes, interagindo com as áreas técnicas envolvidas.
Supervisionar, acompanhar e fiscalizar os serviços de limpeza de pátios,
armazéns, capina e áreas externas do porto. Interagir com o Órgão de Gestão de
Mão-de-Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto. Propor normas para
regulamento da exploração e funcionamento do porto e de gestão portuária.
Coordenar a distribuição de área e a otimização da armazenagem de cargas.
Fiscalizar, acompanhar e orientar o cumprimento da aplicação da legislação
portuária nas operações realizadas nas áreas dos portos organizados
administrados pela CODESA. Fiscalizar o cumprimento do Regulamento de
Exploração do Porto Organizado de Vitória, Praia Mole e Barra do Riacho, e,
quando necessário, propor à Diretoria Executiva normas, a lavratura de autos de
infração e instauração de processos administrativos, aplicando as penalidades
previstas em normas, ressalvados os aspectos legais de competência da União,
de forma supletiva, para os fatos que serão investigados e julgados
conjuntamente. Providenciar o envio de documentação e informações, inclusive
por sistema, para fins de faturamento de operações portuárias. Executar outras
atividades compatíveis com a competência da unidade.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Técnico Portuário

FUNÇÃO

Técnico de Operação Portuária

ATIVIDADES

Executar os serviços de apoio na área operacional durante serviços operações
de armazenagem e entrega de cargas movimentadas nos Portos, efetuando
vistorias nas mercadorias depositadas nos Armazéns , pátios e cargas avariadas,
orientava ainda a distribuição das cargas de modo a facilitar a sua identificação e
transporte, além de acompanhar os órgãos Federais na Fiscalização de
documentos das cargas, demais atribuições pertinentes e correlatas ao cargo.

Nº de Funcionários

04

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Técnico Portuário
Nº de Funcionários

26

FUNÇÃO

Fiel de Armazém

ATIVIDADES

Executar os serviços de apoio na área operacional durante serviços operações
de armazenagem e entrega de cargas movimentadas nos Portos, efetuando
vistorias nas mercadorias depositadas nos Armazéns , pátios e cargas avariadas,
orientava ainda a distribuição das cargas de modo a facilitar a sua identificação e
transporte, além de acompanhar os órgãos Federais na Fiscalização de
documentos das cargas, demais atribuições pertinentes e correlatas ao cargo.

51

Cipatec Assessoria Técnica LTDA – Rua Carlos Alves, 115 – Gurigica – Vitória / ES – (27)3324-6480

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS

2015

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Técnico Portuário

FUNÇÃO

Técnico Administrativo

ATIVIDADES

Coordenar a execução das atividades relativas às operações portuárias dos
portos organizados administrados pela CODESA, e supervisionar os trabalhos do
escritório de gestão portuária, estudar e estabelecer os objetivos de redução do
tempo de carregamento e descarga de navios e otimizar o tempo de ocupação de
berços públicos. Planejar e controlar as atividades de gestão portuária.
Organizar e sinalizar, sob coordenação da Autoridade Aduaneira, as áreas
alfandegadas, os fluxos de mercadorias, veículos, unidades de carga e de pessoas,
na área do porto, ouvindo, quando necessário, o Coordenador de Segurança de
Navios e Instalações Portuárias. Fornecer o aparelhamento portuário
especializado e outras facilidades disponíveis no porto, bem como, prestar
suporte técnico aos clientes, interagindo com as áreas técnicas envolvidas.
Supervisionar, acompanhar e fiscalizar os serviços de limpeza de pátios,
armazéns, capina e áreas externas do porto. Interagir com o Órgão de Gestão de
Mão-de-Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto. Propor normas para
regulamento da exploração e funcionamento do porto e de gestão portuária.
Coordenar a distribuição de área e a otimização da armazenagem de cargas.
Fiscalizar, acompanhar e orientar o cumprimento da aplicação da legislação
portuária nas operações realizadas nas áreas dos portos organizados
administrados pela CODESA. Fiscalizar o cumprimento do Regulamento de
Exploração do Porto Organizado de Vitória, Praia Mole e Barra do Riacho, e,
quando necessário, propor à Diretoria Executiva normas, a lavratura de autos de
infração e instauração de processos administrativos, aplicando as penalidades
previstas em normas, ressalvados os aspectos legais de competência da União,
de forma supletiva, para os fatos que serão investigados e julgados
conjuntamente. Providenciar o envio de documentação e informações, inclusive
por sistema, para fins de faturamento de operações portuárias. Executar outras
atividades compatíveis com a competência da unidade.

Nº de Funcionários
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Analista Portuário

FUNÇÃO

Engenheiro / Gestão Portuária

ATIVIDADES

Coordenar a execução das atividades relativas às operações portuárias dos
portos organizados administrados pela CODESA, e supervisionar os trabalhos do
escritório de gestão portuária, estudar e estabelecer os objetivos de redução do
tempo de carregamento e descarga de navios e otimizar o tempo de ocupação de
berços públicos. Planejar e controlar as atividades de gestão portuária.
Organizar e sinalizar, sob coordenação da Autoridade Aduaneira, as áreas
alfandegadas, os fluxos de mercadorias, veículos, unidades de carga e de pessoas,
na área do porto, ouvindo, quando necessário, o Coordenador de Segurança de
Navios e Instalações Portuárias. Fornecer o aparelhamento portuário
especializado e outras facilidades disponíveis no porto, bem como, prestar
suporte técnico aos clientes, interagindo com as áreas técnicas envolvidas.
Supervisionar, acompanhar e fiscalizar os serviços de limpeza de pátios,
armazéns, capina e áreas externas do porto. Interagir com o Órgão de Gestão de
Mão-de-Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto. Propor normas para
regulamento da exploração e funcionamento do porto e de gestão portuária.
Coordenar a distribuição de área e a otimização da armazenagem de cargas.
Fiscalizar, acompanhar e orientar o cumprimento da aplicação da legislação
portuária nas operações realizadas nas áreas dos portos organizados
administrados pela CODESA. Fiscalizar o cumprimento do Regulamento de
Exploração do Porto Organizado de Vitória, Praia Mole e Barra do Riacho, e,
quando necessário, propor à Diretoria Executiva normas, a lavratura de autos de
infração e instauração de processos administrativos, aplicando as penalidades
previstas em normas, ressalvados os aspectos legais de competência da União,
de forma supletiva, para os fatos que serão investigados e julgados
conjuntamente. Providenciar o envio de documentação e informações, inclusive
por sistema, para fins de faturamento de operações portuárias. Executar outras
atividades compatíveis com a competência da unidade.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Analista Portuário

FUNÇÃO

Analista Administrativo

ATIVIDADES

Coordenar a execução das atividades relativas às operações portuárias dos
portos organizados administrados pela CODESA, e supervisionar os trabalhos do
escritório de gestão portuária, estudar e estabelecer os objetivos de redução do
tempo de carregamento e descarga de navios e otimizar o tempo de ocupação de
berços públicos. Planejar e controlar as atividades de gestão portuária.
Organizar e sinalizar, sob coordenação da Autoridade Aduaneira, as áreas alfandegadas, os fluxos de mercadorias, veículos, unidades de carga e de pessoas, na
área do porto, ouvindo, quando necessário, o Coordenador de Segurança de
Navios e Instalações Portuárias. ornecer o aparelhamento portuário
especializado e outras facilidades disponíveis no porto, bem como, prestar
suporte técnico aos clientes, interagindo com as áreas técnicas envolvidas.
Supervisionar, acompanhar e fiscalizar os serviços de limpeza de pátios,
armazéns, capina e áreas externas do porto. Interagir com o Órgão de Gestão de
Mão-de-Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto. Propor normas para
regulamento da exploração e funcionamento do porto e de gestão portuária.
Coordenar a distribuição de área e a otimização da armazenagem de cargas.
Fiscalizar, acompanhar e orientar o cumprimento da aplicação da legislação
portuária nas operações realizadas nas áreas dos portos organizados
administrados pela CODESA. Fiscalizar o cumprimento do Regulamento de
Exploração do Porto Organizado de Vitória, Praia Mole e Barra do Riacho, e,
quando necessário, propor à Diretoria Executiva normas, a lavratura de autos de
infração e instauração de processos administrativos, aplicando as penalidades
previstas em normas, ressalvados os aspectos legais de competência da União,
de forma supletiva, para os fatos que serão investigados e julgados
conjuntamente. Providenciar o envio de documentação e informações, inclusive
por sistema, para fins de faturamento de operações portuárias. Executar outras
atividades compatíveis com a competência da unidade.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Coordenador
Nº de Funcionários

01

FUNÇÃO

Coordenador de Gestão Portuária

ATIVIDADES

Assessorar a Diretoria Executiva, CONSAD e CONFIS em matéria de natureza
jurídica em que a CODESA esteja envolvida, inclusive em atos relativos à
aquisição, alienação, cessão, arrendamento e outras iniciativas referentes aos
imóveis do patrimônio da CODESA; Representar a CODESA, mediante outorga de
poderes, promover a defesa de seus interesses em qualquer instância judicial,
bem como representar a CODESA junto aos cartórios de registro de imóveis,
requerendo inscrição, averbação, transferência ou matrícula de títulos relativos
à imóvel de patrimônio da CODESA; Elaborar e analisar instrumentos
contratuais, aditamentos, convênios e instrumentos de liquidação final,
mantendo sob sua guarda os originais; Prestar assessoramento às áreas da
CODESA sobre assuntos de natureza jurídica, emitindo parecer, informação ou
despacho; participar da elaboração e analisar normas sobre pessoal, acordos,
contratos e convenções de trabalho; Acompanhar e manter cadastro dos
processos administrativos e judiciais em que a CODESA esteja envolvida;
Manter-se atento aos aspectos jurídicos e legais dos atos internos, sugerindo ao
Diretor Presidente as eventuais correções; Requisitar, a qualquer órgão da
CODESA cópia de documentos, exames, diligências, perícias, informações e
esclarecimentos necessários ao cumprimento de suas atividades; Elaborar
proposta de revisão do Estatuto Social da CODESA, sempre que necessário;
Orientar e conciliar relações de trabalho empregado - empresa, elaborando
estudos sobre as reivindicações de pessoal; Efetuar o controle dos contratos de
prestação de serviços terceirizados, que estejam no âmbito e sob fiscalização do
órgão jurídico; Apreciar e aprovar as minutas de editais de licitação, contratos e
convênios administrativos; Propor acordo visando dar encerramento a demanda
judicial; Proceder o acompanhamento de publicações na imprensa oficial, de
natureza jurídica relacionadas a CODESA; Executar outras atividades
compatíveis com a competência da unidade.
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SETOR: CODMAN – COORDENAÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Técnico Portuário
Nº de Funcionários

15

FUNÇÃO

Técnico de Manutenção

ATIVIDADES

Digitação e registros em sistemas de informação. Apoio técnico administrativo e
operacional de manutenção. Controle ambiental. Tratamento técnico de
anomalias identificadas. Limpeza e organização do ambiente de trabalho.
Manutenção e controle de materiais. Auxiliar na preparação de estimativas de
custo, especificando qualidade, o tipo e a mão-de-obra necessária à execução dos
trabalhos. Todas as atividades técnicas, administrativas e logísticas inerentes ao
cumprimento da competência legal e dos requisitos naturais necessários à
Companhia. Emissão de relatórios técnicos e gerenciais. Auxiliar na fiscalização
dos processos de construção ou montagem de equipamentos. Levantamento de
fatos e dados in loco.
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

CARGO

Analista Portuário

FUNÇÃO

Engenheiro / Obras e Manutenção

ATIVIDADES

Elaborar e executar projetos de Engenharia Civil e de Portos, tais como:
Construção de Cais , Dolphins e Dragagem para derrocagem, aprofundamento e
manutenção do canal de acesso ao Porto de Vitória, fiscalização dos serviços
realizados por empresas contratadas inclusive a bordo de Dragas.

Nº de Funcionários
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Coordenador

FUNÇÃO

Gerente de Obras e Manutenção

ATIVIDADES

Fiscalizar os serviços de conservação e manutenção das instalações e
equipamentos do porto; Fiscalizar a execução, executar ou administrar as obras
de construção, reforma, ampliação, melhoramento e conservação das
instalações, nelas compreendidas a infraestrutura de proteção e de acesso
aquaviário ao porto, inclusive atuar como agente de fiscalização de contratos
afins; Supervisionar, fiscalizar e administrar obras portuárias em geral,
realizadas nos portos organizados sob jurisdição da CODESA, ou mesmo em
outros casos quando por delegação pela União; Exercer o acompanhamento
físico-financeiro das obras em andamento, sugerindo medidas para sua
adequação à situação econômico-financeira da CODESA; Realizar serviços de
manutenção/conservação das instalações prediais, civis, mecânicas e elétricas
da CODESA, não arrendadas e integrantes das funções da Autoridade Portuária;
Fornecer à Diretoria Executiva as informações sobre a evolução dos contratos de
obras e serviços, quanto aos investimentos e resultados; Estabelecer, manter e
operar, sob coordenação da Autoridade Marítima e interagindo com a
Coordenação de Programação Operacional, na sinalização náutica e no
balizamento da área de fundeio, canal de acesso e bacia de evolução; Executar
outras atividades compatíveis com a competência da unidade.

Nº de Funcionários
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SETOR: CODPRO – COORDENAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E OPERACIONAL
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Técnico Portuário
Nº de Funcionários

01

FUNÇÃO

Técnico Administrativo

ATIVIDADES

Digitação e registros em sistemas de informação. Distribuição de
correspondências e documentos. Manutenção e controle de materiais.
Atendimento Telefonico. Todas as atividades técnicas, administrativas e
logísticas inerentes ao cumprimento da competência legal e dos requisitos
naturais necessários à Companhia. Ajustes administrativos em geral. Emissão de
relatórios técnicos e gerenciais. Registro de dados em sistemas de informação.
Escritório em geral. Levantamento de fatos e dados in loco. Análise estatística
básica. Apoio técnico administrativo e operacional. Arrendamentos e contratos.
Tratamento técnico de anomalias identificadas. Regularização Patrimonial.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Técnico Portuário
Nº de Funcionários

12

FUNÇÃO

Técnico Operacional

ATIVIDADES

Digitação e registro de dados em sistemas de informação. Operação de máquinas
e equipamentos. Todas as atividades técnicas, administrativas e logísticas
inerentes ao cumprimento da competência legal e dos requisitos naturais
necessários à Companhia. Emissão de relatórios técnicos e gerenciais.
Levantamento de fatos e dados in loco Acompanhamento e orientação das
equipes de amarração e desatracação de navios. Operar aparelhos de rádio
comunicação, fazendo uso dos códigos padronizados. Análise estatística básica.
Controle ambiental. Comunicação de incidentes e anomalias. Tratamento técnico
de anomalias identificadas.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Analista Portuário
Nº de Funcionários

01

FUNÇÃO

Analista de Programação Portuária

ATIVIDADES

Elaboração e melhoria dos sistemas de controle da área. Obtenção de fatos e
dados para análises necessárias. Manutenção de cadastros. Montagem e
disponibilização de relatórios técnicos e gerenciais. Análise de fatos e dados para
solução de problemas. Pesquisas e estudos de viabilidade técnica e econômica.
Fiscalizações. Planejamento das iniciativas gerenciais de melhoria. Elaboração
de planilhas de monitoramento e controle. Preparar e realizar treinamentos na
sua área de atuação. Multiplicar conhecimentos necessários para equipe de
trabalho. Representação da Codesa em atividades externas na área de atuação,
junto a outros órgãos e instituições.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Coordenador

FUNÇÃO

Coordenador de Programação
Operacional

ATIVIDADES

Planejar e controlar as atividades de programação operacional, inclusive
reuniões semanais de programação, bem como coordenar o pessoal de cais nas
atracações e desatracações; Autorizar a entrada e a saída, inclusive a atracação e
desatracação, o fundeio e o tráfego de embarcações na área dos portos
organizados, em consonância com as normas de atracação, previamente ouvidas
as demais autoridades do porto, bem assim, a movimentação de cargas das
referidas embarcações, ressalvadas as intervenções da Autoridade Marítima nas
movimentações consideradas prioritárias em situações de assistência e
salvamento de embarcação, ressalvadas as competências do Superintendente de
Geral de Projetos e do Diretor de Infraestrutura e Opera-ções previstas neste
Regimento; Suspender, mediante prévia aprovação do Diretor Presidente, as
operações portuárias que prejudiquem o bom funcionamento do porto,
ressalvados os aspectos de interesse da Autoridade Marítima, responsável pela
segurança do tráfego aquaviário; Propor normas para regulamento da
exploração e funcionamento do porto; Atuar, sob coordenação da Autoridade
Marítima e interagindo com a Coordenação de Obras e Manutenção, na
sinalização náutica e no balizamento da área de fundeio, canal de acesso e bacia
de evolução; Promover a retirada de cascos de embarcações que possam
prejudicar a navegação de acesso ao porto; Providenciar o envio de
documentação e/ou dados, inclusive por sistema, para fins de faturamento de
operações portuárias; Atuar, em conjunto com a Coordenação de Engenharia e
sob coordenação da Autoridade Marítima, nas definições de calado máximo de
operação dos navios, em função dos levantamentos batimétricos efetuados, bem
como estudar e propor alteração de calados, porte e dimensões máximas dos
navios a trafegar nos portos organizados da CODESA; Executar outras atividades
compatíveis com a competência da unidade.
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SETOR: COENGE – COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Analista Portuário
Nº de Funcionários

02

FUNÇÃO

Engenheiro no setor de Engenharia

ATIVIDADES

Obtenção de fatos e dados para análises necessárias. Manutenção de cadastros.
Montagem e disponibilização de relatórios técnicos e gerenciais. Análise de fatos
e dados para solução de problemas. Pesquisas e estudos de viabilidade técnica e
econômica. Fiscalizações. Planejamento das iniciativas gerenciais de melhoria.
Elaboração de planilhas de monitoramento e controle. Preparar e realizar
treinamentos na sua área de atuação. Multiplicar conhecimentos necessários
para equipe de trabalho. Acompanhar a fiscalização de projetos de engenharia
civil, elétrica, eletrônica ou mecânica, estudando suas características e
especificações, de acordo com a respectiva modalidade profissional. Participar
da fiscalização (como apoio) das obras e serviços executados por empreiteiros,
objetivando assegurar os padrões de qualidade, quantidade e segurança
recomendados. Fiscalizar os projetos de desenvolvimento contratados pela
CODESA, assim como a ampliação de terminais especializados, complexos
portuários e vias navegáveis. Analisar os projetos elaborados por terceiros,
observando as normas vigentes. Desenvolver pesquisas objetivando o
aprimoramento das atividades ligadas à construção dos portos e vias
navegáveis. Prestar assessoramento aos Diretores e/ou outras Gerencias,
analisando proposições e problemas pertinentes à sua área de formação ou
experiência profissional, propondo alternativas. Conduzir estudos e definir
diretrizes, planos, programas, metas e critérios de execução nos trabalhos
específicos, inerentes ao seu ramo de atividades. Planejar, programar, organizar
e controlar projetos de engenharia, bem como, avaliações e projetos contratados
às consultorias. Analisar projetos, especificações e estimativas de custo
apresentados pelos portos, para fins de aprovação do investimento. Acompanhar
o comportamento do custo de construção e montagem de projetos, indicando as
medidas necessárias à regularização das discrepâncias observadas entre o
planejamento e a execução. Desenvolver estudos de viabilidade de projetos,
inspecionando, acompanhando e orientando as suas diferentes fases. Elaborar
orçamentos e cronogramas físico-financeiros das obras. Manter, operar e
digitalizar o arquivo técnico da CODESA. Estudar e coletar dados para a
desapropriação de terrenos e/ou benfeitorias indispensáveis à execução de
obras e instalações, ou para arrendamento de áreas e instalações. Elaboração e
melhoria dos sistemas de controle da área.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Técnico Portuário
Nº de Funcionários

01

FUNÇÃO

Técnico em Edificações

ATIVIDADES

Executar levantamentos e desenvolver projetos de engenharia civil e obras
portuárias, pavimentação, manutenção e construção de linhas férreas,
planejando a execução, orçamentos e suprimentos, além de fiscalizar obras e
serviços executadas por contratadas, supervisionado por engenheiro.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Coordenador
Nº de Funcionários

01

FUNÇÃO

Coordenador de Engenharia

ATIVIDADES

Elaborar, desenvolver, participar da contratação e gerir os estudos de
infraestrutura portuária e logística necessários ao desenvolvimento dos portos
da CODESA; Preparar orçamentos de investimentos em obras, serviços de
engenharia, equipamentos de infra e superestrutura e estudos correlatos para a
CODESA; Manter banco de dados de custos unitários de obras, serviços de
engenharia, equipamentos de infraestrutura e estudos correlatos, para
fundamentar os preços estabelecidos nos editais de licitações da CODESA;
Manter banco de dados de engenharia, envolvendo estudos realizados, obras
contratadas e demais projetos de infraestrutura e dragagem realizados para os
portos da CODESA; Preparar termos de referência e auxiliar na elaboração de
contratos para as licitações de infraestrutura da CODESA; Promover ações para a
contratação de levantamentos básicos de batimetria, cartografia, dados
marítimos, sedimentos de fundo, hidrologia, hidrografia e outros, necessários a
subsidiar os projetos portuários da CODESA; Manter integração com a
Coordenação de Meio Ambiente para o licenciamento das obras e serviços de
infraestrutura da CODESA; Preparar os programas de investimentos da União
para a CODESA; Elaborar termos de referência e gerir contratos para estudos de
integração logística da infraestrutura de interesse da CODESA; Controlar a
execução dos programas anuais de obras e serviços de engenharia, de acordo
com os recursos consignados para esse fim e mantê-los atualizados; Participar
da elaboração de contratos e convênios de fornecimento de equipamentos
portuários, equipamentos, obras e serviços de engenharia, bem como opinar,
rever e propor cláusulas técnicas para a elaboração de editais de licitação, e
outros instrumentos legais; Estudar e coletar dados para a desapropriação de
terrenos e/ou benfeitorias indispensáveis à execução de obras e instalações, ou
para arrendamento de áreas e instalações; Estabelecer e divulgar, sob
coordenação da Autoridade Marítima e interagindo com a Coordenação de
Programação Operacional, o calado máximo de operação dos navios, em função
dos levantamentos batimétricos efetuados, bem como estudar e propor
alteração de calados, porte e dimensões máximas dos navios a trafegar nos
portos organizados da CODESA; Executar outras atividades compatíveis com a
competência da unidade.
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SETOR: CODSUP – COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Técnico Portuário
Nº de Funcionários

01

FUNÇÃO

Técnico de Suprimentos

ATIVIDADES

Digitação e Registro de dados em sistemas de informação. Levantamento de
fatos e dados in loco. Distribuição de correspondências e documentos.
Atendimento telefônico. Todas as atividades técnicas, administrativas e
logísticas inerentes ao cumprimento da competência legal e dos requisitos
naturais necessários à Companhia. Apoio técnico administrativo e operacional.
Emissão de relatórios técnicos e gerenciais. Análise estatística
básica.Tratamento técnico de anomalias identificadas. Cadastrar, analisar dados
de fornecedores e manter banco de dados atualizado do mercado. Participar de
comissões administrativas, elaborando editais e contratos, realizando pesquisa
de preços, analisando propostas apresentadas, observando as normas e rotinas
em vigor a respeito. Implantar e acompanhar os contratos de prestação de
serviços.
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

CARGO

Coordenador
Nº de Funcionários

FUNÇÃO

ATIVIDADES

64

01

Coordenador de Suprimentos
Adotar providências para a contratação de serviços diversos e compras de
material de consumo e bens patrimoniais; Realizar coletas de preços de bens e
serviços, com exceção daquelas exclusivas da Comissão Permanente de
Licitação, previstas na legislação; Efetuar o controle dos contratos de prestação
de serviços terceirizados que estejam delegados ao órgão; Realizar as atividades
de gestão, fiscalização e controle de contratos que envolvam despesas à CODESA,
ressalvados aqueles casos em que houver designação específica à outra unidade;
Auxiliar na preparação dos editais de licitação, bem como acompanhar o
andamento dos respectivos processos, inclusive nos casos de contratações
dentro dos limites de dispensa de licitação; Executar outras atividades
compatíveis com a competência da unidade.
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SETOR: DIRAFI – DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Diretor
Nº de Funcionários

01

FUNÇÃO

Diretor Administrativo e Financeiro

ATIVIDADES

Além das atribuições e responsabilidades próprias de membro da Diretoria
Executiva, em conformidade com os objetivos e a política estabelecida pelo
Conselho de Administração e de acordo com as decisões da Diretoria Executiva,
compete-lhe supervisionar, coordenar e controlar as atividades da Assessoria e
Coordenações que lhes forem diretamente subordinadas, conforme descrito no
item 1 deste Regimento, inclusive da Secretária do Diretor, bem como diligenciar
para o cumprimento das solicitações dos órgãos de fiscalização e de controles
interno e externo, no âmbito de sua competência.
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SETOR: CODFOR – COORDENAÇÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Técnico Portuário

FUNÇÃO

ATIVIDADES

66

Nº de Funcionários
01
Técnico Administrativo / cobrança
Planejar, conduzir, orientar e acompanhar a elaboração e consolidação do
orçamento anual da CODESA, controlando as dotações aprovadas; Analisar os
resultados da execução do orçamento periodicamente, propondo e implantando
sua atualização; Administrar a execução do orçamento anual, verificando,
orientando e controlando a aplicação das verbas previstas; Assessorar a
Diretoria Executiva, Coordenadores e Assessores sobre a política e
procedimentos orçamentários em vigor; Executar o registro e acompanhamento
da movimentação das contas bancárias, realizando a sua conciliação periódica
com os extratos bancários e tomando as medidas necessárias à sua correção;
Executar a programação financeira da CODESA, em função dos compromissos e
receitas decorrentes de suas atividades; Realizar os pagamentos, elaborando o
fluxo de caixa para atender a programação financeira estabelecida; Executar o
controle de contas a receber e a pagar da CODESA; Coordenar e executar as
atividades de faturamento dos serviços e produtos oferecidos pela CODESA;
Realizar a gestão financeira de contratos da CODESA; Realizar e controlar as
aplicações financeiras autorizadas; Exercer o acompanhamento e controle dos
cronogramas financeiros das obras e serviços em andamento, propondo
medidas para sua adequação aos planos de gestão, estratégicos e de ação, da
CODESA; Analisar os planos de receitas e indicações de desvios que venham a se
verificar entre a posição financeira e contábil, a fim de serem posteriormente
explicadas pelas áreas intervenientes; Realizar estudos econômico-financeiros,
objetivando subsidiar a tomada de decisões sobre investimentos, e a correção de
desvios orçamentários e financeiros da CODESA; Executar outras atividades
compatíveis com a competência da unidade.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Técnico Portuário

FUNÇÃO

Técnico em Finanças / Tesouraria

ATIVIDADES

Planejar, conduzir, orientar e acompanhar a elaboração e consolidação do
orçamento anual da CODESA, controlando as dotações aprovadas; Analisar os
resultados da execução do orçamento periodicamente, propondo e implantando
sua atualização; Administrar a execução do orçamento anual, verificando,
orientando e controlando a aplicação das verbas previstas; Assessorar a
Diretoria Executiva, Coordenadores e Assessores sobre a política e
procedimentos orçamentários em vigor; Executar o registro e acompanhamento
da movimentação das contas bancárias, realizando a sua conciliação periódica
com os extratos bancários e tomando as medidas necessárias à sua correção;
Executar a programação financeira da CODESA, em função dos compromissos e
receitas decorrentes de suas atividades; Realizar os pagamentos, elaborando o
fluxo de caixa para atender a programação financeira estabelecida; Executar o
controle de contas a receber e a pagar da CODESA; Coordenar e executar as
atividades de faturamento dos serviços e produtos oferecidos pela CODESA;
Realizar a gestão financeira de contratos da CODESA; Realizar e controlar as
aplicações financeiras autorizadas; Exercer o acompanhamento e controle dos
cronogramas financeiros das obras e serviços em andamento, propondo
medidas para sua adequação aos planos de gestão, estratégicos e de ação, da
CODESA; Analisar os planos de receitas e indicações de desvios que venham a se
verificar entre a posição financeira e contábil, a fim de serem posteriormente
explicadas pelas áreas intervenientes; Realizar estudos econômico-financeiros,
objetivando subsidiar a tomada de decisões sobre investimentos, e a correção de
desvios orçamentários e financeiros da CODESA; Executar outras atividades
compatíveis com a competência da unidade.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Analista Portuário

FUNÇÃO

Analista de Tesouraria

ATIVIDADES

Planejar, conduzir, orientar e acompanhar a elaboração e consolidação do
orçamento anual da CODESA, controlando as dotações aprovadas; Analisar os
resultados da execução do orçamento periodicamente, propondo e implantando
sua atualização; Administrar a execução do orçamento anual, verificando,
orientando e controlando a aplicação das verbas previstas; Assessorar a
Diretoria Executiva, Coordenadores e Assessores sobre a política e
procedimentos orçamentários em vigor; Executar o registro e acompanhamento
da movimentação das contas bancárias, realizando a sua conciliação periódica
com os extratos bancários e tomando as medidas necessárias à sua correção;
Executar a programação financeira da CODESA, em função dos compromissos e
receitas decorrentes de suas atividades; Realizar os pagamentos, elaborando o
fluxo de caixa para atender a programação financeira estabelecida; Executar o
controle de contas a receber e a pagar da CODESA; Coordenar e executar as
atividades de faturamento dos serviços e produtos oferecidos pela CODESA;
Realizar a gestão financeira de contratos da CODESA; Realizar e controlar as
aplicações financeiras autorizadas; Exercer o acompanhamento e controle dos
cronogramas financeiros das obras e serviços em andamento, propondo
medidas para sua adequação aos planos de gestão, estratégicos e de ação, da
CODESA; Analisar os planos de receitas e indicações de desvios que venham a se
verificar entre a posição financeira e contábil, a fim de serem posteriormente
explicadas pelas áreas intervenientes; Realizar estudos econômico-financeiros,
objetivando subsidiar a tomada de decisões sobre investimentos, e a correção de
desvios orçamentários e financeiros da CODESA; Executar outras atividades
compatíveis com a competência da unidade.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Técnico Portuário

FUNÇÃO

ATIVIDADES

Nº de Funcionários
01
Técnico Administrativo / Orçamento
Digitação. Distribuição de correspondências e documentos. Manutenção e
controle de materiais. Atendimento Telefônico Todas as atividades técnicas,
administrativas e logísticas inerentes ao cumprimento da competência legal e
dos requisitos naturais necessários à Companhia. Emissão de relatórios técnicos
e gerenciais. Registro de dados em sistemas de informação. Escritório em geral.
Emitir relatórios e demonstrativos de custos para subsidiar as políticas de
preços e tarifas da CODESA. Alimentar o sistema de orçamento com os dados do
programa de dispendios gerais da empresa e orçamento de investimento.
Levantar Informações referentes às despesas, receitas e investimentos a serem
realizados pela CODESA . Elaborar mensalmente relatórios de execução
orçamentária e financeira. Auxiliar na elaboração do PDG e sua reprogramação.
Acompanhar a execução orçamentária e financeira da CODESA, visando o
cumprimento da Lei Orçamentária. Fechar o orçamento do ano anterior. Emitir
parecer para liberar dispêndios orçados ou fazer empenhos financeiros.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Analista Portuário

FUNÇÃO

ATIVIDADES

69

Nº de Funcionários
01
Analista Financeiro / Orçamentos
Elaboração e melhoria dos sistemas de controle da área. Obtenção de fatos e
dados para análises necessárias. Manutenção de cadastros. Montagem e
disponibilização de relatórios técnicos e gerenciais. Análise de fatos e dados para
solução de problemas. Pesquisas e estudos de viabilidade técnica e econômica.
Planejamento das iniciativas gerenciais de melhoria. Elaboração de planilhas de
monitoramento e controle. Multiplicar conhecimentos necessários para equipe
de trabalho. Planejar, conduzir, orientar a elaboração e consolidação do
orçamento anual da CODESA, controlando as dotações aprovadas. Analisar
resultados periódicos ao acompanhar a execução do orçamento, propor e
imprimir sua atualização. Emitir relatórios e demonstrativos de custos para
subsidiar as políticas de preços e tarifas da CODESA. Alimentar o sistema de
orçamento com os dados do programa de desprendidos gerais da empresa e
orçamento de investimento. Levantar Informações referentes às despesas,
receitas e investimentos a serem realizados pela CODESA.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO
FUNÇÃO

ATIVIDADES

Técnico Portuário
Nº de Funcionários
01
Técnico Administrativo /
Faturamento
Digitação. Distribuição de correspondências e documentos. Manutenção e
controle de materiais. Atendimento Telefônico Todas as atividades técnicas,
administrativas e logísticas inerentes ao cumprimento da competência legal e
dos requisitos naturais necessários à Companhia. Emissão de relatórios técnicos
e gerenciais. Registro de dados em sistemas de informação. Escritório em geral.
Receber e tratar informações de movimentação de carga. Enviar para clientes e
usuários informações pertinentes ao faturamento.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Analista Portuário

FUNÇÃO

Analista Financeiro / Faturamento

ATIVIDADES

Elaboração e melhoria dos sistemas de controle da área. Obtenção de fatos e
dados para análises necessárias. Manutenção de cadastros. Montagem e
disponibilização de relatórios técnicos e gerenciais. Análise de fatos e dados para
solução de problemas. Pesquisas e estudos de viabilidade técnica e econômica.
Planejamento das iniciativas gerenciais de melhoria. Elaboração de planilhas de
monitoramento e controle. Multiplicar conhecimentos necessários para equipe
de trabalho. Receber, tratar e analisar informações de movimentação de carga.
Enviar para clientes e usuários informações pertinentes ao faturamento
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO
FUNÇÃO

ATIVIDADES

71

Coordenador
Nº de Funcionários
01
Coordenador de Finanças e
Orçamento
Planejar, conduzir, orientar e acompanhar a elaboração e consolidação do
orçamento anual da CODESA, controlando as dotações aprovadas; Analisar os
resultados da execução do orçamento periodicamente, propondo e implantando
sua atualização; Administrar a execução do orçamento anual, verificando,
orientando e controlando a aplicação das verbas previstas; Assessorar a
Diretoria Executiva, Coordenadores e Assessores sobre a política e
procedimentos orçamentários em vigor; Executar o registro e acompanhamento
da movimentação das contas bancárias, realizando a sua conciliação periódica
com os extratos bancários e tomando as medidas necessárias à sua correção;
Executar a programação financeira da CODESA, em função dos compromissos e
receitas decorrentes de suas atividades; Realizar os pagamentos, elaborando o
fluxo de caixa para atender a programação financeira estabelecida; Executar o
controle de contas a receber e a pagar da CODESA; Coordenar e executar as
atividades de faturamento dos serviços e produtos oferecidos pela CODESA;
Realizar a gestão financeira de contratos da CODESA; Realizar e controlar as
aplicações financeiras autorizadas; Exercer o acompanhamento e controle dos
cronogramas financeiros das obras e serviços em andamento, propondo
medidas para sua adequação aos planos de gestão, estratégicos e de ação, da
CODESA; Analisar os planos de receitas e indicações de desvios que venham a se
verificar entre a posição financeira e contábil, a fim de serem posteriormente
explicadas pelas áreas intervenientes; Realizar estudos econômico-financeiros,
objetivando subsidiar a tomada de decisões sobre investimentos, e a correção de
desvios orçamentários e financeiros da CODESA; Executar outras atividades
compatíveis com a competência da unidade.
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SETOR: CODCON – COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Técnico Portuário

FUNÇÃO

Técnico Administrativo

ATIVIDADES

Digitação e registros em sistemas de informação. Distribuição de
correspondências e documentos. Manutenção e controle de materiais.
Atendimento Telefônico. Todas as atividades técnicas, administrativas e
logísticas inerentes ao cumprimento da competência legal e dos requisitos
naturais necessários à Companhia. Ajustes administrativos em geral. Emissão de
relatórios técnicos e gerenciais. Registro de dados em sistemas de informação.
Escritório em geral. Levantamento de fatos e dados in loco. Análise estatística
básica. Apoio técnico administrativo e operacional. Arrendamentos e contratos.
Tratamento técnico de anomalias identificadas. Regularização Patrimonial.

Nº de Funcionários

02

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Analista Portuário

FUNÇÃO

Analista Econômico

ATIVIDADES

Elaboração e melhoria dos sistemas de controle da área. Obtenção de fatos e
dados para análises necessárias. Manutenção de cadastros. Montagem e
disponibilização de relatórios técnicos e gerenciais. Análise de fatos e dados para
solução de problemas. Pesquisas e estudos de viabilidade técnica e econômica.
Planejamento das iniciativas gerenciais de melhoria. Elaboração de planilhas de
monitoramento e controle. Preparar e realizar treinamentos na sua área de
atuação. Multiplicar conhecimentos necessários para equipe de trabalho.
Elaborar e analisar relatórios visando atender demandas da Administração e dos
órgãos controladores.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Analista Portuário

FUNÇÃO

Contador

ATIVIDADES

Elaboração e melhoria dos sistemas de controle da área. 2 Obtenção de fatos e
dados para análises necessárias. Manutenção de cadastros. Montagem e
disponibilização de relatórios técnicos e gerenciais. Análise de fatos e dados para
solução de problemas. 6 Pesquisas e estudos de viabilidade técnica e econômica.
Auditorias. Planejamento das iniciativas gerenciais de melhoria. Elaboração de
planilhas de monitoramento e controle. Prepara e realizar treinamentos na sua
área de atuação. Multiplicar conhecimentos necessários para equipe de trabalho.
Revisão de todos os processos, para verificar se a documentação está cumprindo
a legislação. Elaborar as demonstrações financeiras mensais e anuais. Proceder
às análises das demonstrações financeiras da CODESA, como também das
empresas interessadas em serem cadastradas como fornecedoras. Acompanhar
e orientar os trabalhos desenvolvidos nas áreas contábil e financeira. Analisar e
acompanhar os lançamentos nos livros contábeis e fiscais. Elaborar e analisar a
classificação contábil dos atos e fatos da administração, de acordo com legislação
vigente. Elaborar, analisar, emitir e enviar guias de tributos e contribuições para
a Secretaria da Receita Federal (DCTF, DIRF, e DIPJ). Classificar, controlar e
analisar a correção, depreciação, adição e baixa do ativo imobilizado, bem como,
seus relatórios, de acordo com legislação. Elaborar e analisar a conciliação de
todo e qualquer saldo do balancete. Calcular os impostos e contribuições devidos
pela CODESA, como, IRPJ, COFINS, PASEP, ISS e CSLL. Acompanhar e controlar o
cumprimento de obrigações financeiras. Elaborar balancete contábil mensal e
demonstrativos técnico-contábeis.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Coordenador
Nº de Funcionários

01

FUNÇÃO

Coordenador de Contabilidade

ATIVIDADES

Elaborar demonstrativos gerenciais de receitas e desembolsos a curto, médio e
longo prazo; Manter sistema de custos e conduzir atividades de análise e
administração dos custos de vários níveis da organização; Emitir relatórios e
demonstrativos de custos para subsidiar as políticas de preços e tarifas da
CODESA; Analisar a estrutura de custos das várias áreas e da organização como
um todo, recomendando abordagens de otimização e promovendo uma
mentalidade de gestão de custos voltada para o aumento da produtividade;
Realizar estudos econômico-financeiros, objetivando subsidiar a tomada de
decisões sobre investimentos, e a correção de desvios orçamentários e
financeiros da CODESA; Executar as atividades relativas ao registro contábil dos
atos e fatos administrativos da CODESA, observando a legislação vigente; Manter
atualizado o Plano de Contas da CODESA; Manter o sistema de custos da
CODESA; Promover a elaboração das demonstrações contábeis previstas na
legislação, bem como, daquelas de caráter gerencial; Manter atualizado o
sistema de informações econômico-financeiras e contábeis, para acesso pelas
diversas áreas da CODESA; Preparar declarações de rendimentos da CODESA,
bem como emitir guias para recolhimento de tributos, taxas, impostos e
contribuições de sua responsabilidade; Promover o controle contábil do
patrimônio da CODESA; Elaborar balancetes mensais, bem como as
demonstrações financeiras e contábeis determinadas pela legislação em vigor;
Executar outras atividades compatíveis com a competência da unidade.
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SETOR: CODRHU – COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Técnico Portuário

FUNÇÃO

Técnico em Recursos Humanos

ATIVIDADES

Digitação e registros em sistemas de informação. Operação de máquinas e
equipamentos. Distribuição de correspondências e documentos. Manutenção e
controle de materiais. Atendimento Telefonico. Escritório em geral.
Levantamento de fatos e dados in loco. Acompanhar e garantir a manutenção
das fichas funcionais dos colaboradores; Apoio técnico administrativo. Conferir
faturas de serviços tercerizados de assistência médica, odontológica e correlatos.
Fiscalizar contratos de prestação de serviços terceirizados sob sua
responsabilidade. Acompanhar a execução da programação de férias; Informar
às instituições de ensino as condições em vigor para a celebração de convênios
sobre estágios. Manter atualizado o cadastro de dependentes dos colaboradores;
Distribuir os controles de freqüência para assinatura dos colaboradores; Colher
assinaturas nos avisos de férias e providenciar o pagamento;Acompanhar o
fornecimento de tickets-refeição e vales-transporte; Prestar atendimento aos
peritos e auditores; Atender e informar o colaborador dentro das normas e
procedimentos envolvendo os recursos humanos da CODESA. Análise estatística
básica. Atuar como preposto, auxiliando na defesa de ações trabalhistas; Todas
as atividades técnicas, administrativas e logísticas inerentes ao cumprimento da
competência da área.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Analista Portuário

FUNÇÃO

Analista de Recursos Humanos

ATIVIDADES

Elaboração e melhoria dos sistemas de controle da área. Obtenção e
fornecimento de fatos e dados para análises e solução de problemas. Montagem
e disponibilização de relatórios técnicos e gerenciais. Análise de fatos e dados
para solução de problemas. Pesquisas e estudos de viabilidade técnica e
econômica. Planejamento das iniciativas gerenciais de melhoria. laboração de
planilhas de monitoramento e controle. Preparar e realizar treinamentos na sua
área de atuação. Multiplicar conhecimentos necessários para equipe de trabalho.
Contribuir na administração dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários e de
Benefícios da CODESA, avaliando resultados e propondo mudanças visando
garantir a consecução de seus objetivos. Prestar atendimento aos peritos e
auditores; Diagnosticar necessidades de Treinamento e Desenvolvimento de RH
administrativos, técnicos e gerenciais. Desenvolver e aplicar projetos de T&D
voltados para o cumprimento dos objetivos estratégicos de gestão dos recursos
humanos da instituição, avaliar resultados e imprimir alterações achadas
necessárias. Administrar sistema de Gestão de Desempenho e Competências de
indivíduos, equipes, unidades e organização, relacionadas à carreiras e
sucessões, T&D, remuneração e seleção. Controlar contribuições ao sistema
PORTUS - Previdência Suplementar. Todas as atividades técnicas,
administrativas e logísticas inerentes ao cumprimento da competência da área.
Atender e informar o colaborador dentro das normas e procedimentos
envolvendo os recursos humanos da CODESA. Fiscalizar contratos de prestação
de serviços terceirizados sob sua responsabilidade. Contribuir na manutenção
de cadastros. Participar na elaboração e administração dos quadros de
estagiários e menores aprendizes da CODESA. Atuar como preposto, auxiliando
na defesa de ações trabalhistas;
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Analista Portuário

FUNÇÃO

Assistente Social

ATIVIDADES

Elaboração e melhoria dos sistemas de controle da área. Obtenção de fatos e
dados para análises necessárias. Montagem e disponibilização de relatórios
técnicos. Análise de fatos e dados para solução de problemas. Multiplicar
conhecimentos necessários para equipe de trabalho. Informar, orientar e
encaminhar os usuários do Serviço Social aos equipamentos públicos de
proteção social. Informar, orientar e viabilizar recursos, direitos e políticas
sociais aplicáveis a empregados da CODESA e seus familiares. Pesquisar e
analisar perfil sócio-econômico do corpo funcional da Empresa, visando propor
estratégias de enfrentamento às demandas sociais e fortalecimento do clima
organizacional. Subsidiar, fundamentar, instruir e emitir parecer em processos
afins com a matéria de Serviço Social. Proposição, planejamento, elaboração,
implementação, operacionalização, acompanhamento e avaliação de projetos,
programas e políticas sociais gestadas no âmbito da Empresa. Contribuir na
prevenção de danos causados por acidentes de trabalho, uso de álcool e outras
drogas, hábitos nocivos à saúde, absenteísmo, discriminação, infração ética e/ou
disciplinar, criminalidade, etc. Atendimento técnico e acompanhamento Social
de colaboradores e aprendizes (Lei 10.097/00) em benefício e/ou em situação
de risco social. Visitas a setores da empresa e domiciliares. Atuar em Campanhas
preventivas e de orientação.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Coordenador

FUNÇÃO

Coordenador de RH

ATIVIDADES

Planejar, propor e acompanhar a estratégia de gestão dos recursos humanos da
CODESA, em consonância com o plano estratégico global da organização;
Desenvolver e supervisionar políticas, planos e programas de recursos humanos
voltados para a criação de ambientes de trabalho saudáveis, o crescimento
profissional e o aumento permanente da produtividade e da qualidade das
atividades da CODESA; Apoiar e orientar Coordenadores, Assessores e Diretores
na aplicação das políticas e estratégias de gestão de recursos humanos em vigor;
Coordenar e executar as atividades relativas a recrutamento, seleção, admissão,
registro, controle, pagamento, acompanhamento funcional, avaliação de
desempenho, concessão de benefícios e dispensa; Administrar os Planos de
Cargos, Carreiras e Salários e de Benefícios da CODESA, avaliando resultados e
propondo mudanças visando garantir a consecução de seus objetivos;
Diagnosticar necessidades de treinamento e desenvolvimento de recursos
humanos administrativos, técnicos e gerenciais, desenvolver e aplicar projetos
de treinamento e desenvolvimento voltados para o cumprimento dos objetivos
estratégicos de gestão dos recursos humanos da instituição, avaliar resultados e
imprimir alterações achadas necessárias; Administrar sistema de gestão do
desempenho e competências de indivíduos, equipes, unidades e organização,
relacionados a carreiras e sucessões, treinamento e desenvolvimento,
remuneração e seleção; Propor e coordenar o desenvolvimento de estratégia de
comunicações com líderes e colaboradores visando disseminar a imagem da
CODESA e de suas políticas e procedimentos de recursos humanos; Acompanhar
a legislação específica que envolva as atividades do órgão, bem como os acordos,
convenções e contratos de trabalho; Manter o cadastro de ex-empregados
aposentados, com direito a complementação e outros benefícios, executando
atividades ligadas ao seu pagamento e controle; Participar da análise de acordos,
convenções e contratos de trabalho, bem como representar a CODESA nas
negociações sindicais e atuar no poder judiciário, quando demandado pela área
jurídica; Propor quadro para estágios profissionais e manter o controle das
atividades inerentes à sua realização; Atender aos empregados em suas
reivindicações, solucionando e encaminhando seus pedidos às unidades
competentes; Executar outras atividades compatíveis com a competência da
unidade.
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SETOR: CODSAT – COORDENAÇÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Técnico de Nível Médio

FUNÇÃO

Técnico de Segurança do Trabalho

ATIVIDADES

Executar serviço de Inspeções de Segurança nos locais de trabalho, identificando
as condições perigosas promovendo as ações necessárias para neutralizar e ou
eliminar as situações de riscos, bem como treinar e conscientizar os empregados
lotados nas diversas áreas da empresa, tais como: área operacional, manutenção
elétrica e mecânica (NR 10) e unidades armazenadoras de grãos do complexo do
Terminal de Grãos do Cais de Capuaba, avaliando e monitorando as condições
de trabalhos em altura, atuando como supervisor de entrada em espaço
confinado (NR 33), avaliação ambiental (PPRA), responsável pela inspeção e
manutenção dos equipamentos de combate a incêndio (extintores e rede
hidráulica), interpretação e cumprimentos legais das Normas de Segurança e
Saúde no Trabalho, atua nos rotinas junto aos órgãos fiscalizadores como,
Ministério do Trabalho, Previdência Social, Ministério Público, ANVISA, bem
como Assistente Técnico em Pericias Trabalhistas, levantamentos e estudos
estatísticos de acidente de trabalho, doenças profissionais e do trabalho,
analisando suas causa e gravidade, elabora planos para controlar efeitos
catastróficos para combate e salvamento de vítimas de qualquer tipo de
acidente, responsável pelo serviço de controle de pragas urbanas e outros
vetores. Suas atribuições são definidas na Norma Regulamentadora NR 4, Lei nº
7.410 regulamentada pelo Decreto nº 92.530/86.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Técnico de Nível Superior

FUNÇÃO

Médico do Trabalho

ATIVIDADES

Executar exames periódicos de todos os empregados, em especial daqueles
expostos a maior risco de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais,
fazendo o exame clínico e/ou interpretando os resultados de exames
complementares, para controlar as condições de saúde dos mesmos a assegurar
a continuidade operacional e a produtividade, fazia avaliação juntamente com
outros profissionais das condições inseguras, visitando periodicamente os locais
de trabalho, para propor a direção da empresa medidas destinadas a eliminar
ou atenuar os riscos existentes, além de participar juntamente com outros
profissionais, da elaboração e execução de programas de proteção à Saúde dos
Trabalhadores, analisando em conjunto os riscos, e as condições de trabalho, os
fatores de insalubridade, de fadiga e outros, para obter a redução de
absenteísmo e a renovação da mão de obra, e demais atribuições pertinentes e
correlatas a função de Médico do Trabalho.

Nº de Funcionários

01

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Coordenador

FUNÇÃO

Coordenador de Saúde e Segurança
do Trabalho

ATIVIDADES

Executar as atividades previstas na legislação vigente, sobre higiene, saúde e
medicina e segurança do trabalho, serviço de assistência médica e odontológica,
no âmbito da CODESA; Propor e executar programas de higiene, saúde, medicina
e segurança do trabalho, realizando estudos, respeitadas as competências de
órgãos externos e internos; Executar a fiscalização contínua dos programas e das
atividades de saúde, higiene, segurança e medicina do trabalho; Analisar causas
de acidentes, conduzir treinamento visando obter mudanças em hábitos de
segurança, mantendo dados estatísticos detalhados de frequência e seriedade de
ocorrências; Promover campanhas de prevenção de acidentes; Constituir
Brigada de Combate a Incêndio; Acompanhar a legislação específica que envolva
as atividades da unidade; Executar outras atividades compatíveis com as
atribuições da unidade.
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SETOR: COSERV – COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Técnico Portuário

FUNÇÃO

Técnico em Serviços Gerais

ATIVIDADES

Desenvolver as atividades de cadastro de fornecedores, de recebimento, guarda,
catalogação, distribuição de materiais de consumo, análise, controle e previsões
de estoque, padronização de materiais e equipamentos de escritório, registro de
consumo, avaliação de qualidade e durabilidade dos mesmos; Supervisionar,
acompanhar e fiscalizar contratos de prestação de serviços terceirizados, que
estejam delegados ao órgão; Executar, sob o aspecto físico, as incorporações,
movimentações, desincorporações, alienações e controle dos bens patrimoniais
da CODESA; Executar a política de seguros e garantias dos bens patrimoniais da
CODESA, controlando as apólices e certificados, tomando as medidas necessárias
à sua renovação e ao ressarcimento de valores segurados, quando necessário;
Executar a conservação e manutenção das instalações e equipamentos de
pequeno porte e de escritório; Administrar as atividades de zeladoria,
reprografia, limpeza das instalações administrativas, copa, transporte de pessoal
e de material; Administrar os arquivos ativos e inativos, mantendo inclusive o
controle de processos, prestando assessoramento aos diversos setores;
Controlar o consumo e as contas de telefonia fixa e móvel; Executar outras
atividades compatíveis com as atribuições da unidade.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Analista Portuário

FUNÇÃO

Administrador de Serviços Gerais

ATIVIDADES

Elaboração e melhoria dos sistemas de controle da área. Obtenção de fatos e
dados para análises necessárias. Manutenção de cadastros. Montar e
disponibilizar de relatórios técnicos e gerenciais. Análise de fatos e dados para
solução de problemas. Fiscalização de contrato de prestação de serviços de
terceiros. Planejamento das iniciativas gerenciais de melhoria. Elaboração de
planilhas de monitoramento e controle. Preparar e realizar treinamentos na sua
área de atuação. Multiplicar conhecimentos necessários para equipe de trabalho.
Controle do inventário patrimonial.

Nº de Funcionários

02

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Analista Portuário

FUNÇÃO

Arquivologista / Biblioteconomista

ATIVIDADES

Elaboração e melhoria dos sistemas de controle da área. Obtenção de fatos e
dados para análises necessárias. Manutenção de cadastros. Montagem e
disponibilização de relatórios técnicos e gerenciais. Análise de fatos e dados para
solução de problemas. Fiscalização de contrato de prestação de serviços de
terceiros. Planejamento das iniciativas gerenciais de melhoria. Elaboração de
planilhas de monitoramento e controle. Preparar e realizar treinamentos na sua
área de atuação. Multiplicar conhecimentos necessários para equipe de trabalho.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Coordenador

FUNÇÃO

Coordenador de Serviços Gerais

ATIVIDADES

Desenvolver as atividades de cadastro de fornecedores, de recebimento, guarda,
catalogação, distribuição de materiais de consumo, análise, controle e previsões
de estoque, padronização de materiais e equipamentos de escritório, registro de
consumo, avaliação de qualidade e durabilidade dos mesmos; Supervisionar,
acompanhar e fiscalizar contratos de prestação de serviços terceirizados, que
estejam delegados ao órgão; Executar, sob o aspecto físico, as incorporações,
movimentações, desincorporações, alienações e controle dos bens patrimoniais
da CODESA; Executar a política de seguros e garantias dos bens patrimoniais da
CODESA, controlando as apólices e certificados, tomando as medidas necessárias
à sua renovação e ao ressarcimento de valores segurados, quando necessário;
Executar a conservação e manutenção das instalações e equipamentos de
pequeno porte e de escritório; Administrar as atividades de zeladoria,
reprografia, limpeza das instalações administrativas, copa, transporte de pessoal
e de material; Administrar os arquivos ativos e inativos, mantendo inclusive o
controle de processos, prestando assessoramento aos diversos setores;
Controlar o consumo e as contas de telefonia fixa e móvel; Executar outras
atividades compatíveis com as atribuições da unidade.
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SETOR: DIROPE – DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Assessor

FUNÇÃO

Assessor de Diretor

ATIVIDADES

Assessorar o superior hierárquico transmitindo planos, programas, orientações,
ou instruções à equipe de gerentes da área. Planejar e controlar as atividades de
assessoria da diretoria. Recolher informações, pareceres, etc., de interesse de
sua Diretoria, organizando-os, analisando-os e transmitindo recomendações ao
superior. Atender instruções do superior, conduzir estudos e investigações em
seu campo de especialidade. Orientar e apoiar profissionais de sua Diretoria e de
outras em assuntos relativos ao seu campo de atuação. Coordenar planos e
projetos cujo escopo pode envolver o âmbito de sua Diretoria ou da empresa
como um todo, com base em instruções do superior. Participar de grupos de
trabalho, comissões e correlatos, representando a sua Diretoria, emitindo
pareceres e submetendo-os ao superior. Substituir profissionais da equipe,
atendendo decisões do superior, em casos de férias, licenças e impedimento
temporário do titular. Conduzir programas eventuais de orientação, treinamento
ou capacitação, visando transmitir conhecimentos e habilidades a outros
colaboradores, em seu campo de atuação.
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SETOR: DIRPAD – DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Assessor

FUNÇÃO

Assessor de Diretor

ATIVIDADES

Assessorar o superior hierárquico transmitindo planos, programas, orientações,
ou instruções à equipe de gerentes da área. Planejar e controlar as atividades de
assessoria da diretoria. Recolher informações, pareceres, etc., de interesse de
sua Diretoria, organizando-os, analisando-os e transmitindo recomendações ao
superior. Atender as instruções do superior, conduzir estudos e investigações
em seu campo de especialidade. Orientar e apoiar profissionais de sua Diretoria
e de outras em assuntos relativos ao seu campo de atuação. Coordenar planos e
projetos cujo escopo pode envolver o âmbito de sua Diretoria ou da empresa
como um todo, com base em instruções do superior. Participar de grupos de
trabalho, comissões e correlatos, representando a sua Diretoria, emitindo
pareceres e submetendo-os ao superior. Substituir profissionais da equipe,
atendendo decisões do superior, em casos de férias, licenças e impedimento
temporário do titular. Conduzir programas eventuais de orientação, treinamento
ou capacitação, visando transmitir conhecimentos e habilidades a outros
colaboradores, em seu campo de atuação. Participar em simpósios, congressos,
seminários, como expositor ou assistente, com base em decisão do superior.
Atender visitantes, autoridades, representantes, solucionando e encaminhando
seus pedidos e reivindicações. Manter contatos de interesse da CODESA com
entidades de classe, representantes governamentais ou profissionais de outras
empresas. Propor normas para regulamento da exploração e funcionamento do
porto de maneira geral.
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SETOR: DIRPRE – DIRETOR PRESIDENTE
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Diretor Presidente

FUNÇÃO

Diretor Presidente

ATIVIDADES

Estabelecer as prioridades para todas as ações da CODESA, bem como
determinar aos demais Diretores a adoção de providências para o atendimento
das solicitações dos órgãos de fiscalização e controles interno ou externo; Fazer
publicar o relatório anual de administração e as demonstrações financeiras da
CODESA; Ordenar despesas e, juntamente com outro Diretor, movimentar
recursos financeiros e assinar títulos de crédito, ações e demais valores
mobiliários, podendo, por ato próprio, delegar a competência de ordenar
despesas a outro membro da Diretoria.

Nº de Funcionários

01

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Empregado em Cargo Efetivo

FUNÇÃO

Chefe de Serviço I

ATIVIDADES

Encaminhar às áreas internas as manifestações dos clientes, acompanhar as
providências adotadas e garantir o retorno aos interessados. As manifestações
encaminhadas diretamente às áreas deverão ser tratadas pelas mesmas sem
interferência da Ouvidoria, exceto quando houver solicitação explícita de uma
das partes; Organizar e interpretar o conjunto das manifestações recebidas dos
clientes; Agir em consonância com as normas e valores da CODESA,
resguardando os princípios que orientam a atividade da empresa, sobretudo
com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da ética, da publicidade e da
eficiência; Apoiar as Coordenações, visando à solução dos problemas apontados
pelos manifestantes; Rejeitar e determinar o arquivamento de manifestações
improcedentes, mediante justificativa fundamentada; Produzir relatórios que
expressem com clareza as expectativas dos demandantes, sugerindo melhorias
nos procedimentos, a partir da análise e interpretação das manifestações
recebidas e encaminhá-los à diretoria; Guardar sigilo referente a informações
levadas ao seu conhecimento, no exercício de suas funções; h) Proceder ao
controle de todas as manifestações com os respectivos encaminhamentos e
respostas; Divulgar o trabalho da ouvidoria e informar o público interno sobre
as atribuições da ouvidoria; Executar outras atividades compatíveis com a
competência da unidade.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Empregado em Cargo Efetivo

FUNÇÃO

Encarregado I

ATIVIDADES

Planejar, propor e acompanhar a estratégia de gestão dos recursos humanos da
CODESA, em consonância com o plano estratégico global da organização;
Desenvolver e supervisionar políticas, planos e programas de recursos humanos
voltados para a criação de ambientes de trabalho saudáveis, o crescimento
profissional e o aumento permanente da produtividade e da qualidade das
atividades da CODESA; Regimento Interno CODESA; Apoiar e orientar
Coordenadores, Assessores e Diretores na aplicação das políticas e estratégias
de gestão de recursos humanos em vigor; Coordenar e executar as atividades
relativas a recrutamento, seleção, admissão, registro, controle, pagamento,
acompanhamento funcional, avaliação de desempenho, concessão de benefícios
e dispensa; Administrar os Planos de Cargos, Carreiras e Salários e de Benefícios
da CODESA, avaliando resultados e propondo mudanças visando garantir a
consecução de seus objetivos.

Nº de Funcionários

01

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Empregado em Cargo Efetivo

FUNÇÃO

Encarregado II

ATIVIDADES

Planejar, propor e acompanhar a estratégia de gestão dos recursos humanos da
CODESA, em consonância com o plano estratégico global da organização;
Desenvolver e supervisionar políticas, planos e programas de recursos humanos
voltados para a criação de ambientes de trabalho saudáveis, o crescimento
profissional e o aumento permanente da produtividade e da qualidade das
atividades da CODESA; Regimento Interno CODESA; Apoiar e orientar
Coordenadores, Assessores e Diretores na aplicação das políticas e estratégias
de gestão de recursos humanos em vigor; Coordenar e executar as atividades
relativas a recrutamento, seleção, admissão, registro, controle, pagamento,
acompanhamento funcional, avaliação de desempenho, concessão de benefícios
e dispensa; Administrar os Planos de Cargos, Carreiras e Salários e de Benefícios
da CODESA, avaliando resultados e propondo mudanças visando garantir a
consecução de seus objetivos.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Diretor

FUNÇÃO

Diretor de área

ATIVIDADES

Estabelecer as prioridades para todas as ações da CODESA, bem como
determinar aos demais Diretores a adoção de providências para o atendimento
das solicitações dos órgãos de fiscalização e controles interno ou externo; Fazer
publicar o relatório anual de administração e as demonstrações financeiras da
CODESA; Ordenar despesas e, juntamente com outro Diretor, movimentar
recursos financeiros e assinar títulos de crédito, ações e demais valores
mobiliários, podendo, por ato próprio, delegar a competência de ordenar
despesas a outro membro da Diretoria.

Nº de Funcionários

01

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Coordenador

FUNÇÃO

Gerente de Setor

ATIVIDADES

Aplicar as técnicas Secretariais (arquivos, follow-up, agenda, reuniões, viagens,
cerimoniais etc.); Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se
de equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas
compatíveis com as exigências para o exercício da função; Executar e controlar
as atividades Secretariado do Diretor de Planejamento e Desenvolvimento;
Executar as atividades de apoio administrativo ao Diretor de Planejamento e
Desenvolvimento.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Assessor

FUNÇÃO

Assessor do Diretor Presidente

ATIVIDADES

Assessorar o superior hierárquico transmitindo planos, programas, orientações,
ou instruções à equipe de gerentes da área. Planejar e controlar as atividades de
assessoria da diretoria. Recolher informações, pareceres, etc., de interesse de
sua Diretoria, organizando-os, analisando-os e transmitindo recomendações ao
superior. Atender instruções do superior, conduzir estudos e investigações em
seu campo de especialidade.

Nº de Funcionários

03

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Empregado em Cargo Efetivo

FUNÇÃO

Secretário (a) da Presidência

ATIVIDADES

Supervisionar as atividades de apoio administrativo ao Diretor Presidente;
Executar a redação e edição dos atos a serem expedidos pelo Diretor Presidente,
certificando-se do seu enquadramento nas normas vigentes e nos instrumentos
administrativos em vigor; Executar as atividades relativas à pesquisa, coleta,
recebimento, análise, catalogação e recuperação do acervo documental,
mantendo o arquivamento dos mesmos e disseminando a bibliografia disponível
e os instrumentos legais e normativos, internos e externos, pertinentes às
atividades da empresa; Acompanhar a tramitação de documentos ou andamento
de providências, nos órgãos governamentais, referentes aos documentos
expedidos pelo Diretor Presidente, bem como coordenar as atividades de
protocolo geral da CODESA; Providenciar e controlar as passagens e diárias da
Diretoria Executiva e demais empregados da Companhia, quando em viagem a
serviço. Executar outras atividades compatíveis com a competência da unidade.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Guarda Portuário

FUNÇÃO

Guarda Portuário

ATIVIDADES

Executa serviços de vigilância armada nas áreas operacionais, armazéns,
portarias de acesso de veículos do Cais Comercial de Vitória, Cais de Capuaba, e
Cais do Gusa, além dos próprios da CODESA, cooperando com as Autoridades
Aduaneiras (Alfandega) e Polícia Federal, nas ações de combate ao contrabando
e descaminho de mercadorias, identificando e esclarecendo as razões da
presença de qualquer pessoa suspeita na área portuária, detendo ou impedindo
a sua permanência, e ainda toda e qualquer pessoa não credenciada, prendendo
em flagrante todo aquele que incorrer na prática de algum crime e
encaminhando a local determinado.
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SETOR: DIRAFI – DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Assessor

FUNÇÃO

Assessor de Diretor

ATIVIDADES

Assessorar o superior hierárquico transmitindo planos, programas, orientações,
ou instruções à equipe de gerentes da área. Planejar e controlar as atividades de
assessoria da diretoria. Recolher informações, pareceres, etc., de interesse de
sua Diretoria, organizando-os, analisando-os e transmitindo recomendações ao
superior. Atender instruções do superior, conduzir estudos e investigações em
seu campo de especialidade. Orientar e apoiar profissionais de sua Diretoria e de
outras em assuntos relativos ao seu campo de atuação. Coordenar planos e
projetos cujo escopo pode envolver o âmbito de sua Diretoria ou da empresa
como um todo, com base em instruções do superior. Participar de grupos de
trabalho, comissões e correlatos, representando a sua Diretoria, emitindo
pareceres e submetendo-os ao superior. Substituir profissionais da equipe,
atendendo decisões do superior, em casos de férias, licenças e impedimento
temporário do titular. Conduzir programas eventuais de orientação, treinamento
ou capacitação, visando transmitir conhecimentos e habilidades a outros
colaboradores, em seu campo de atuação. Participar em simpósios, congressos,
seminários, como expositor ou assistente, com base em decisão do superior.
Atender visitantes, autoridades, representantes, solucionando e encaminhando
seus pedidos e reivindicações. Manter contatos de interesse da CODESA com
entidades de classe, representantes governamentais ou profissionais de outras
empresas. Propor normas para regulamento da exploração e funcionamento do
porto de maneira geral.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Empregado em Cargo Efetivo

FUNÇÃO

Secretário (a) DIRAFI

ATIVIDADES

Aplicar as técnicas Secretariais (arquivos, follow-up, agenda, reuniões, viagens,
cerimoniais etc.); Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se
de equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas
compatíveis com as exigências para o exercício da função; d) Executar e
controlar as atividades Secretariado do Diretor de Administração e Finanças;
Executar as atividades de apoio administrativo ao Diretor de Administração e
Finanças.

Nº de Funcionários

01

SETOR: COOVID – COORDENAÇÃO DE OUVIDORIA
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

Coordenador

FUNÇÃO

Coordenador da Ouvidoria

ATIVIDADES

Executar os programas de auditoria constantes do Plano Anual de Atividades de
Auditoria Interna – PAINT, elaborar os respectivos sumários e relatórios,
proceder ao acompanhamento das providências necessárias, bem como elaborar
o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT; Prestar apoio
técnico e assessoramento aos órgãos da administração e de fiscalização
superiores, em assuntos julgados relevantes e afetos à sua área de atuação;
Atuar como agente de fiscalização do contrato de auditoria externa; Coordenar
os trabalhos relacionados ao processo de prestação de contas, de cada exercício
social; Regimento Interno CODESA; Requisitar documentos, informações e
esclarecimentos necessários ao cumprimento de suas atividades, junto aos
órgãos da Companhia; Executar outras atividades compatíveis com a
competência do órgão.
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2.2 - RECONHECIMENTO DE RISCO
QUADRO DE RECONHECIMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS
SETOR

FUNÇÃO/ CARGO

SECONSSecretaria Dos
Conselhos

Técnico Portuário / Técnico
Adm. Conselhos
Analista Portuário / Analista
Adm. Conselhos

RISCO

AGENTE

FONTE
CAUSADORA

Não foram
identificados
riscos físicos,
químicos ou
biológicos.

TIPO
EXPOSIÇÃO

POSSÍVEIS
RISCOS A
SAÚDE

----

Secretário (a) dos Conselhos
SETOR

FUNÇÃO/ CARGO

Técnico Portuário / Técn. Adm./
Auditoria
COAUDI Coordenação De Analista Portuário / Analista
Auditoria
Adm. / Auditoria
Interna
Coordenador / Coordenador de
Auditoria

93

RISCO

AGENTE

FONTE
CAUSADORA

Não foram
identificados
riscos físicos,
químicos ou
biológicos.
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TIPO
EXPOSIÇÃO

----

POSSÍVEIS
RISCOS A
SAÚDE

2015
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SETOR

FUNÇÃO/ CARGO

RISCO

AGENTE

FONTE
CAUSADORA

TIPO
EXPOSIÇÃO

Empregado em cargo efetivo /
Chefe de Serviço I
Empregado em cargo efetivo /
Encarregado I
Empregado em cargo efetivo /
Encarregado II
DIRPRE –
Diretor
Presidente

Diretor / Diretor de área
Coordenador / Gerente de
setor

Não foram
identificados
riscos físicos,
químicos ou
biológicos.

Assessor / Assessor do diretor
presidente
Empregado em cargo efetivo /
Secretário (a) da Presidência

94
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POSSÍVEIS
RISCOS A
SAÚDE

2015
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SETOR

FUNÇÃO/ CARGO

Analista Portuário / Analista
Adm

SEGPRE –
secretaria geral Técnico Portuário / Téc. Adm
Secretário (a) Geral

95

RISCO

AGENTE

FONTE
CAUSADORA

Não foram
identificados
riscos físicos,
químicos ou
biológicos.
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TIPO
EXPOSIÇÃO

----

POSSÍVEIS
RISCOS A
SAÚDE

2015
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SETOR

FUNÇÃO/ CARGO

Técnico Portuário /Téc. de
Projetos
SUPGER –
superintendência
geral de projetos

Analista Portuário
/Analista de Projetos
Superintendente /
Superintendente de
Projetos

96

RISCO

AGENTE

FONTE
CAUSADORA

Não foram
identificados
riscos físicos,
químicos ou
biológicos.
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----

POSSÍVEIS
RISCOS A
SAÚDE

2015
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SETOR

FUNÇÃO/ CARGO

RISCO

AGENTE

FONTE
CAUSADORA

TIPO
EXPOSIÇÃO

POSSÍVEIS
RISCOS A
SAÚDE

Técnico Portuário / Téc. Adm.
ASSECS –
Assessoria De
Comunicação

Analista Portuário /Analista
Adm.
Analista Portuário / Jornalista

Não foram
identificados
riscos físicos,
químicos ou
biológicos.

----

Assessor / Assessor de
Comunicação
SETOR

FUNÇÃO/ CARGO

COGEMP –
Coordenação De Coordenador / Gerente de
Gestão
Gestão Empresarial
Empresarial

97

RISCO

AGENTE

FONTE
CAUSADORA

Não foram
identificados
riscos físicos,
químicos ou
biológicos.
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----

POSSÍVEIS
RISCOS A
SAÚDE

2015
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SETOR

FUNÇÃO/ CARGO

Técnico Portuário / Téc. Adm.
Jurídico
COJURI –
Coordenação
Jurídica

Analista Portuário / Analista
Jurídico
Coordenador / Coordenador
Jurídico

98

RISCO

AGENTE

FONTE
CAUSADORA

Não foram
identificados
riscos físicos,
químicos ou
biológicos.
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----

POSSÍVEIS
RISCOS A
SAÚDE

2015
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SETOR

FUNÇÃO/ CARGO

COSNIPCoordenação De
Segurança
Portuária
(portarias)

Analista de Guarda
Portuária / Analista
de Inteligência e
Segurança
Coordenador /
Coordenador de
Segurança Portuária

AGENTE

FONTE
CAUSADORA

Físico

Ruído

Máquinas e
equipamentos
existentes na área
e trânsito interno
de veículos

Químico

Poeiras

Originárias dos
Ambientes

Fungos e
bactérias

Proveniente de
fezes de pombos
presentes em toda
a área externa do
porto.

Monóxido de
carbono

Proveniente de
descarga de
máquinas e
caminhões que
circulam no local

RISCO

Biológico

Técnico portuário /
Guarda Portuário
Químico

*NOTA: As portarias compreendem as situadas em Vitória, Capuaba e Gusa.
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TIPO
EXPOSIÇÃO

POSSÍVEIS
RISCOS A
SAÚDE
PAIRO
Perda auditiva
induzida por
ruído

Intermitente

Problemas
respiratórios/
Alergias

Cefaleia,
fadiga,
tonturas,
vertigens,
náuseas,
vômitos.
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SETOR

FUNÇÃO/ CARGO

COSNIPCoordenação De
Segurança
Portuária
(Administrativo)

SETOR

DIRPADDiretor de
planejamento e
desenvolvimento

100

Técnico portuário /
Téc. Adm
Analista Portuário /
Analista Adm.

RISCO

AGENTE

FONTE
CAUSADORA

TIPO EXPOSIÇÃO

POSSÍVEIS
RISCOS A
SAÚDE

Não foram
identificados
riscos químicos,
físicos ou
biológicos não
funções
mencionadas.

---

---

---

---

FUNÇÃO/ CARGO

RISCO

Diretor / Diretor de
planejamento

Não foram
identificados
riscos físicos,
químicos ou
biológicos.

Assessor / Assessor do
diretor

AGENTE

FONTE
TIPO EXPOSIÇÃO
CAUSADORA

Cipatec Assessoria Técnica LTDA – Rua Carlos Alves, 115 – Gurigica – Vitória / ES – (27)3324-6480
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POSSÍVEIS
RISCOS A
SAÚDE

2015
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SETOR

FUNÇÃO/ CARGO

RISCO

AGENTE

FONTE
CAUSADORA

TIPO EXPOSIÇÃO

Analista Portuário /
Analista de
Marketing
COMARK –
Coordenação De
Marketing

Técnico Portuário /
Técnico de
Marketing
Coordenador /
Coordenador de
Marketing

101

Não foram
identificados
riscos físicos,
químicos ou
biológicos.
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SAÚDE
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SETOR

FUNÇÃO/ CARGO

COPLAD –
Coordenação de
Planejamento e
desenvolvimento

102

Analista Portuário /
Analista de
Planejamento
Coordenador /
Coordenador de
planejamento e
desenvolvimento

RISCO

AGENTE

FONTE
CAUSADORA

Não foram
identificados
riscos físicos,
químicos ou
biológicos.
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----

POSSÍVEIS
RISCOS A
SAÚDE
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SETOR

FUNÇÃO/ CARGO

RISCO

Físico

COARCO–
Coordenação de
arrendamento e
contrato

Ruído

Máquinas e
equipamentos ao
transitar pela
área operacional

Poeira

Do ambiente ao
transitar pela
área operacional

Fungos e
bactérias

Proveniente de
fezes de pombos
presentes em
toda a área
externa do porto.

TIPO
EXPOSIÇÃO

Coordenador /
Coordenador de
Arrecadamento e
contratos

Químico

Cipatec Assessoria Técnica LTDA – Rua Carlos Alves, 115 – Gurigica – Vitória / ES – (27)3324-6480

POSSÍVEIS
RISCOS A
SAÚDE
PAIRO
Perda auditiva
induzida por
ruído
ocupacional

Analista Portuário /
Fiscal de Contrato

Biológico

103

AGENTE

FONTE
CAUSADORA

Eventual

Problemas
respiratórios/
Alergias
Problemas
respiratórios/
Alergias

2015
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SETOR

FUNÇÃO/ CARGO

COARCO –
Coordenação de
arrendamento e
contrato

Técnico Portuário /
Técnico
Administrativo

SETOR

FUNÇÃO/ CARGO

RISCO

AGENTE

FONTE
CAUSADORA

Não foram
identificados
riscos físicos,
químicos ou
biológicos.

RISCO

TIPO EXPOSIÇÃO

----

AGENTE

FONTE
CAUSADORA

TIPO EXPOSIÇÃO

Analista Portuário /
Analista de Sistemas
COINFO –
Coordenação de
tecnologia da
informação

Técnico Portuário /
Técnico de
Informática
Coordenador /
Coordenador técnico
da Informação

104

POSSÍVEIS
RISCOS A
SAÚDE

Não foram
identificados
riscos físicos,
químicos ou
biológicos.
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POSSÍVEIS
RISCOS A
SAÚDE

2015
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SETOR

FUNÇÃO/ CARGO

Técnico Portuário /
Técn. De Meio
Ambiente.

COMAMB –
Coordenação de
meio ambiente

Analista Portuário /
Engenheiro Ambiental

RISCO

Físico

Químico

Analista Portuário /
Oceanógrafo
Analista Portuário /
Biólogo
Coordenador / Coord.
de Meio Ambiente

105

Biológico

AGENTE

FONTE
CAUSADORA

Ruído

Máquinas e
equipamentos
ao transitar pela
área
operacional

Poeira

Fungos e
bactérias

Do ambiente ao
transitar pela
área
operacional
Proveniente de
fezes de pombos
presentes em
toda a área
externa do
porto.
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EXPOSIÇÃO

POSSÍVEIS
RISCOS A SAÚDE
PAIRO
Perda auditiva
induzida por
ruído
ocupacional

Intermitente

Problemas
respiratórios/
Alergias

Problemas
respiratórios/
Alergias

2015
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SETOR

FUNÇÃO/ CARGO

DIROPE –
Diretor de
infraestrutura e
operações

106

Empregado em
Cargo efetivo /
Secretário (a)
DIROPE
Diretor / Diretor de
Infra estrutura e
operações

RISCO

AGENTE

FONTE
CAUSADORA

Não foram
identificados
riscos físicos,
químicos ou
biológicos.
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POSSÍVEIS
RISCOS A
SAÚDE

2015
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SETOR

FUNÇÃO/ CARGO

RISCO

AGENTE

FONTE
CAUSADORA

TIPO EXPOSIÇÃO

Analista Portuário /
Analista de
Marketing
Técnico Portuário /
Técnico Adm
COGESP –
coordenação de
gestão portuária
(administrativo)

Analista portuário /
Analista Adm
Coordenador /
Coordenador de
Gestão Portuária

Não foram
identificados
riscos físicos,
químicos ou
biológicos.

Analista portuário /
Engenheiro / Gestão
Portuária

107
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SETOR

FUNÇÃO/ CARGO

RISCO
Físico

COGESP
Coordenação de
gestão portuária
(silo)

Ruído

Técnico Portuário /
téc. De Operações de
Silo
Técnico Portuário /
téc. De Operações
Portuária.
Técnico de Nível
médio /
Fiel de Armazém

108

AGENTE

Químico

Biológico

FONTE
CAUSADORA
Máquinas e
equipamentos ao
transitar pela área
operacional

Poeira

Proveniente do
ambiente ao
transitar pela área
operacional

Fungos e
bactérias

Proveniente de
fezes de pombos
presentes em toda
a área externa do
porto.
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TIPO
POSSÍVEIS RISCOS A
EXPOSIÇÃO
SAÚDE
PAIRO
Perda auditiva
induzida por ruído
ocupacional

Intermitente

Problemas
respiratórios/
Alergias

Problemas
respiratórios/
Alergias

2015
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SETOR

FUNÇÃO/ CARGO

Técnico Potuário /
Técnico de
Manutenção
Analista Portuário /
CODMAN
Engenheiro / Obras e
Coordenação de obras
Manutenção
e manutenção

FONTE
CAUSADORA

Físico

Ruído

Máquinas e
equipamentos
existentes ao
transitar pela
área
operacional

PAIRO
Perda auditiva
induzida por
ruído
ocupacional

Químico

Poeiras

Proveniente do
ambiente

Problemas
respiratórios/
Alergias

Proveniente de
fezes de
pombos
Fungos e
Biológico
presentes em
bactérias
toda a área
externa do
porto.
Os trabalhadores do setor CODMAN realizam trabalhos em altura eventualmente.
Coordenador /
gerente de Obras e
manutenção

109
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EXPOSIÇÃO

POSSÍVEIS
RISCOS A
SAÚDE

AGENTE

RISCO

Intermitente

Problemas
respiratórios/
Alergias

2015
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SETOR

FUNÇÃO/ CARGO

CODPRO –
Coordenação de
programação e
operações

CODPRO –
Coordenação de
programação e
operações
(ADM)

110

AGENTE

FONTE
CAUSADORA

Físico

Ruído

Máquinas e
equipamentos
existentes ao
transitar pela
área operacional

Químico

Poeiras

Proveniente do
ambiente

Fungos e
bactérias

Proveniente de
fezes de pombos
presentes em
toda a área
externa do porto.

RISCO

Técnico Portuário /
Téc. Operacional
Analista portuário /
Analista de
Programação
Portuária

Técnico Portuário /
Téc. Adm
Coordenador /
Coord. de
programação
Operacional

Biológico

Não foram
identificados
riscos físicos,
químicos ou
biológicos.
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TIPO
EXPOSIÇÃO

Intermitente

POSSÍVEIS
RISCOS A
SAÚDE
PAIRO
Perda auditiva
induzida por
ruído
ocupacional
Problemas
respiratórios/
Alergias
Problemas
respiratórios/
Alergias

2015

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS

SETOR

FUNÇÃO/ CARGO

COENGE –
Coordenação de
engenharia

SETOR

CODSUP –
Coordenação de
suprimentos

111

RISCO

AGENTE

FONTE CAUSADORA

Analista portuário /
Engenheiro no setor
de Engenharia

Físico

Ruído

Máquinas e
equipamentos
existentes ao
transitar pela área
operacional

Técnico Portuário /
Téc. Em Edificações

Químico

Poeiras

Proveniente do
ambiente
Proveniente de
fezes de pombos
presentes em toda
a área externa do
porto.

Coordenador /
Coord. de Engenharia

Biológico

Fungos e
bactérias

FUNÇÃO/ CARGO

RISCO

AGENTE

Técnico Portuário /
Téc. De Suprimentos
Coordenador /
Coord. de
Suprimentos

FONTE CAUSADORA

Não foram
identificados
riscos físicos,
químicos ou
biológicos.
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TIPO
EXPOSIÇÃO

POSSÍVEIS RISCOS
A SAÚDE

PAIRO
Perda auditiva
induzida por
ruído
ocupacional
Problemas
Intermitente respiratórios/
Alergias
Problemas
respiratórios/
Alergias

TIPO EXPOSIÇÃO

POSSÍVEIS
RISCOS A SAÚDE

2015
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SETOR

DIRAFI –
Diretor de
administração e
finanças

112

FUNÇÃO/ CARGO

RISCO

Assessor /Assessor
de diretor

Não foram
identificados
riscos físicos,
químicos ou
biológicos.

Diretor / Diretor
Adm. E Financeiro

AGENTE

FONTE
CAUSADORA

Cipatec Assessoria Técnica LTDA – Rua Carlos Alves, 115 – Gurigica – Vitória / ES – (27)3324-6480

TIPO EXPOSIÇÃO

----

POSSÍVEIS
RISCOS A
SAÚDE

2015

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS

SETOR

FUNÇÃO/ CARGO

RISCO

AGENTE

FONTE
CAUSADORA

TIPO EXPOSIÇÃO

Técnico Portuário /
Téc. Adm. / Cobrança

Técnico Portuário /
Técnico em finanças /
Tesouraria
Analista Portuário /
Analista de Tesouraria

CODFOR –
Coordenação de
finanças e orçamento

Técnico Portuário / Téc.
Adm / orçamento
Analista Portuário /
Analista financeiro /
orçamento

Não foram
identificados riscos
físicos, químicos ou
biológicos.

Técnico Portuário / Téc.
Adm / faturamento
Analista Portuário /
Analista financeiro /
faturamento
Coordenador /
Coordenador de finanças
e orçamento

113
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POSSÍVEIS
RISCOS A
SAÚDE

2015
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SETOR

FUNÇÃO/ CARGO

RISCO

AGENTE

FONTE
CAUSADORA

TIPO EXPOSIÇÃO

Técnico Portuário /
Téc. Adm

CODCON –
Coordenação de
contabilidade

Analista Portuário /
Analista econômico
Analista Portuário /
Contador

Não foram
identificados
riscos físicos,
químicos ou
biológicos.

Coordenador /
Coord. de
contabilidade

114
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POSSÍVEIS
RISCOS A
SAÚDE

2015
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SETOR

FUNÇÃO/ CARGO

RISCO

AGENTE

FONTE
TIPO EXPOSIÇÃO
CAUSADORA

Técnico Portuário /
Téc. Em Recursos
Humanos
CODRHU –
Coordenação de
recursos humanos

Analista Portuário /
Analista de Recursos
Humanos
Analista Portuário /
Assistente Social

Não foram
identificados
riscos físicos,
químicos ou
biológicos.

Coordenador /
Coordenador de RH
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POSSÍVEIS
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SAÚDE

2015
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SETOR

FUNÇÃO/ CARGO

Técnico de nível
médio / Téc. De
Segurança do
Trabalho
CODSAT –
Coordenação de
saúde e segurança no
trabalho

Coordenador /
Coordenador de
Segurança do
Trabalho

Técnico de Nível
Superior / Médico
do Trabalho

116

RISCO

AGENTE

FONTE CAUSADORA

Físico

Ruído

Máquinas e
equipamentos
existentes ao
transitar pela
área operacional

Químico

Poeiras

Proveniente do
ambiente

Fungos e
bactérias

Proveniente de
fezes de pombos
presentes em
toda a área
externa do porto.

Biológico
Não foram
identificados
riscos físicos,
químicos ou
biológicos.
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TIPO
EXPOSIÇÃO

POSSÍVEIS RISCOS
A SAÚDE

PAIRO
Perda auditiva
induzida por
ruído
ocupacional
Problemas
Intermitente respiratórios/
Alergias

------

Problemas
respiratórios/
Alergias

2015
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SETOR

FUNÇÃO
Técnico portuário /
Técnico de Serviços
Gerais

COSERV –
Coordenação de
serviços gerais

Analista Portuário /
Adm. De Serviços
Gerais
Analista Portuário /
Arquivologista /
biblioteconomista
Coordenador /
Coord. de Serviços
Gerais
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RISCO

Físico

Químico

Biológico

AGENTE

FONTE
CAUSADORA

Ruído

Máquinas e
equipamentos
existentes ao
transitar pela
área operacional

Poeiras

Proveniente do
ambiente

Fungos e
bactérias

Proveniente de
fezes de pombos
presentes em
toda a área
externa do porto.
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Eventual

POSSÍVEIS
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ocupacional
Problemas
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Alergias

Problemas
respiratórios/
Alergias
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2.3 – AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS
Fase que compreende as avaliações qualitativas dos riscos, por inspeção efetuada nos locais de
trabalho e medições dos riscos ambientais, após a confirmação, na fase de reconhecimento, de que o
tempo de exposição ao mesmo configura situação intermitente ou contínua.
Com a finalidade de avaliar os Agentes aos quais os empregados estão expostos, foram efetuadas as
avaliações quantitativas /qualitativas descritas a seguir:
Avaliações Quantitativas Realizadas
RUÍDO
A) PROCEDIMENTO
A dosimetria foi realizada com microfone fixado próximo ao ouvido do trabalhador, cobrindo 100 %
da jornada de trabalho, onde são colhidas as variações dos níveis de ruído a que está exposto o
trabalhador, utilizando-se instrumento de pressão sonora audiodosímetro ajustado para o circuito
de compensação “A”, resposta lenta conforme critério estabelecido pela NR-15, Anexo n.º1 e
procedimentos de avaliação, conforme NHO-01(Procedimento Técnico: Avaliação da Exposição
Ocupacional ao Ruído) da Fundacentro.
B) EQUIPAMENTO
Audiodosímetro Marca Quest, modelo Noise Pro DL com Software aplicativo;
Calibrador acústico modelo cal QC – 10;
Certificados de Calibração dos equipamentos utilizados.
C) METODOLOGIA DE ATENUAÇÃO DO PROTETOR AUDITIVO
Protetor Auricular Utilizado: No período da avaliação ambiental para a elaboração deste documento
a empresa adotava o protetor auricular tipo haste total, marca MSA do Brasil Equipamentos e
Instrumentos de Segurança Ltda, NRRsf = 22 dB, CA: 19578.
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Com Base na norma da ANSI (American National Standards Institute), ANSI S.12.6 – Método “B” o
nível de pressão sonora no ouvido do trabalhador com utilização do protetor auricular deve ser
calculado conforme expressão seguinte, para que o protetor tenha uma confiabilidade de 84%:
NORMA ANSI S.12.6 – Método “B”
NPSc = NPSa - NRRsf
Com base na norma da ANSI (American National Standards Institute), ANSI S.12.6 – Método
“B” o nível de pressão sonora no ouvido do trabalhador, para uma confiabilidade de 84% o
protetor apresentou a atenuação de 22 dB.
Será considerada a adoção de Equipamento de Proteção Individual (EPI) que atenue a nocividade aos
limites de tolerância, desde que respeitado o disposto na NR-06 do MTE e assegurada, e devidamente
registrada pela empresa, a observância:


Da hierarquia estabelecida no item 9.3.5.4 da NR-09 do MTE (medidas de proteção
coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de
EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade
técnica, insuficiência ou interinidade à implementação do EPC ou, ainda, em caráter
complementar ou emergencial);



Das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo,
conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;



Do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do MTE;



Da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante
recibo assinado pelo usuário em época própria;



Da higienização.
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LIMITE DE TOLERÂNCIA / NÍVEL DE AÇÃO
No caso de ruído contínuo ou intermitente, o limite de tolerância é de 85,0 dB (A) para exposição de
8 horas o que equivale a uma dose de 100 %.
O Nível de Ação é de 50 % da dose, ou seja, 80 dB (A) para exposição de 8 horas.
Ressalta-se que o certificado de calibração dos equipamentos utilizados, bem como todos o
resultados do monitoramento encontram-se no anexo do presente documento. Ressalta-se ainda que
a avaliação quantitativa do ruído foi baseada na técnica de Grupo Homogêneo de Exposição para
englobar todos os funcionários expostos, sempre buscando monitorar a pior situação de exposição,
ou seja, sempre a favor da segurança. Os resultados a seguir consideram as atividades desenvolvidas
no setor operacional da empresa Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA.

RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES

DOSIMETRIA DE RUÍDO 01
Setor: Operacional
Nome do Empregado: Alan Goarient.
Função do Empregado Avaliado: Técnico de Nível Médio / Fiel de Armazém
GHE: Técnico Portuário / téc. De Operações de Silo, Técnico Portuário / téc. De Operações
Portuária.
Início
Tempo
Lavg
Dose
Nível
Data
(h:min.)
(h:min.)
dB (A)
Projetada
de Risco
22/10/2015

08hs54min

04hs01min

88,9 dB

87,2 %

Substancial

ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES DE RUÍDO
DOSIMETRIA 01
Foi efetuada uma dosimetria de ruído, visando retratar o nível médio de ruído ao qual o Grupo
Homogêneo de Exposição esteve exposto no período em que estava sendo realizada a avaliação e foi
observado que a intensidade média de ruído estava a cima do limite de tolerância estabelecido pela
NR 15, Anexo 01, para uma jornada de trabalho de 8 horas. Recomendamos que seja fornecido
protetor auricular aos empregados do GHE acima citados, com potencial de garantir atenuação
necessária a um valor abaixo do limite de tolerância. Para garantir a eficácia do protetor auricular é
necessário treinar o colaborador sobre o uso correto do mesmo por tempo integral e mantê-lo em
perfeito estado de conservação, conforme NR 06.
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DOSIMETRIA DE RUÍDO 02
Setor: Operacional
Nome do Empregado: Josinei Fabres
Função do Empregado Avaliado: Técnico Portuário / Guarda Portuário – Capuaba
GHE: Analista de Guarda Portuária / Analista de Inteligência e Segurança, Coordenador /
Coordenador de Segurança Portuária.
Início
Tempo
Lavg
Dose
Nível
Data
(h:min.)
(h:min.)
dB (A)
Projetada
de Risco
25/09/2015

09hs00min

05hs08min

83,2 dB

50,4 %

Moderado

ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES DE RUÍDO
DOSIMETRIA 02
Foi efetuada uma dosimetria de ruído, visando retratar o nível médio de ruído ao qual o Grupo
Homogêneo de Exposição esteve exposto no período em que estava sendo realizada a avaliação e foi
observado que a intensidade média de ruído estava abaixo do limite de tolerância estabelecido pela
NR 15, Anexo 01, para uma jornada de trabalho de 8 horas. Mesmo sem ultrapassar o limite de
tolerância, mas por existir a presença do risco físico ruído, recomendamos que seja fornecido
protetor auricular aos empregados do GHE acima citados, com potencial de garantir atenuação
necessária a um valor abaixo do limite de tolerância. Para garantir a eficácia do protetor auricular é
necessário o uso correto do mesmo por tempo integral e mantê-lo em perfeito estado de
conservação, conforme NR 06.
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DOSIMETRIA DE RUÍDO 03
Setor: Operacional
Nome do Empregado: Wagner Catane
Função do Empregado Avaliado: Técnico de nível médio / Técnico em Segurança do Trabalho
GHE: Técnico de Nível Médio / Coordenador de Segurança.
Início
Tempo
Lavg
Dose
Nível
Data
(h:min.)
(h:min.)
dB (A)
Projetada
de Risco
25/09/2015

08hs33min

05hs44min

83,8 dB

61,4 %

Moderado

ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES DE RUÍDO
DOSIMETRIA 03
Foi efetuada uma dosimetria de ruído, visando retratar o nível médio de ruído ao qual o Grupo
Homogêneo de Exposição esteve exposto no período em que estava sendo realizada a avaliação e foi
observado que a intensidade média de ruído estava abaixo do limite de tolerância estabelecido pela
NR 15, Anexo 01, para uma jornada de trabalho de 8 horas. Mesmo sem ultrapassar o limite de
tolerância, mas por existir a presença do risco físico ruído, recomendamos que seja fornecido
protetor auricular aos empregados do GHE acima citados, com potencial de garantir atenuação
necessária a um valor abaixo do limite de tolerância. Para garantir a eficácia do protetor auricular é
necessário o uso correto do mesmo por tempo integral e mantê-lo em perfeito estado de
conservação, conforme NR 06.
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DOSIMETRIA DE RUÍDO 04
Setor: Operacional
Nome do Empregado: Nagib Amin
Função do Empregado Avaliado: Técnico de nível médio / Técnico em Segurança do Trabalho
GHE: Técnico de Nível Médio / Coordenador de Segurança.
Início
Tempo
Lavg
Dose
Nível
Data
(h:min.)
(h:min.)
dB (A)
Projetada
de Risco
04/11/2015

08hs17min

04hs23min

85,3 dB

57,4 %

Substancial

ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES DE RUÍDO
DOSIMETRIA 04
Foi efetuada uma dosimetria de ruído, visando retratar o nível médio de ruído ao qual o Grupo
Homogêneo de Exposição esteve exposto no período em que estava sendo realizada a avaliação e foi
observado que a intensidade média de ruído estava a cima do limite de tolerância estabelecido pela
NR 15, Anexo 01, para uma jornada de trabalho de 8 horas. Recomendamos que seja fornecido
protetor auricular aos empregados do GHE acima citados, com potencial de garantir atenuação
necessária a um valor abaixo do limite de tolerância. Para garantir a eficácia do protetor auricular é
necessário treinar o colaborador sobre o uso correto do mesmo por tempo integral e mantê-lo em
perfeito estado de conservação, conforme NR 06.
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DOSIMETRIA DE RUÍDO 05
Setor: Operacional
Nome do Empregado: Fábio Falce
Função do Empregado Avaliado: Técnico de nível médio / Técnico em Meio Ambiente
GHE: Analista Portuário / Engenheiro Ambiental, Analista Portuário / Oceanógrafo, Analista
Portuário / Biólogo, Coordenador / Coord. de Meio Ambiente.
Início
Tempo
Lavg
Dose
Nível
Data
(h:min.)
(h:min.)
dB (A)
Projetada
de Risco
25/09/2015

06hs59min

05hs51min

83,1 dB

56,3 %

Moderado

ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES DE RUÍDO
DOSIMETRIA 05
Foi efetuada uma dosimetria de ruído, visando retratar o nível médio de ruído ao qual o Grupo
Homogêneo de Exposição esteve exposto no período em que estava sendo realizada a avaliação e foi
observado que a intensidade média de ruído estava abaixo do limite de tolerância estabelecido pela
NR 15, Anexo 01, para uma jornada de trabalho de 8 horas. Mesmo sem ultrapassar o limite de
tolerância, mas por existir a presença do risco físico ruído, recomendamos que seja fornecido
protetor auricular aos empregados do GHE acima citados, com potencial de garantir atenuação
necessária a um valor abaixo do limite de tolerância. Para garantir a eficácia do protetor auricular é
necessário o uso correto do mesmo por tempo integral e mantê-lo em perfeito estado de
conservação, conforme NR 06.
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DOSIMETRIA DE RUÍDO 06
Setor: Operacional
Nome do Empregado: Rodrigo Pereira Brandembueg
Função do Empregado Avaliado: Técnico Portuário / Guarda Portuário – Vitória
GHE: Analista de Guarda Portuária / Analista de Inteligência e Segurança, Coordenador /
Coordenador de Segurança Portuária.
Início
Tempo
Lavg
Dose
Nível
Data
(h:min.)
(h:min.)
dB (A)
Projetada
de Risco
17/11/2015

07hs42min

06hs07min

82,9 dB

57,9 %

Moderado

ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES DE RUÍDO
DOSIMETRIA 06
Foi efetuada uma dosimetria de ruído, visando retratar o nível médio de ruído ao qual o Grupo
Homogêneo de Exposição esteve exposto no período em que estava sendo realizada a avaliação e foi
observado que a intensidade média de ruído estava abaixo do limite de tolerância estabelecido pela
NR 15, Anexo 01, para uma jornada de trabalho de 8 horas. Mesmo sem ultrapassar o limite de
tolerância, mas por existir a presença do risco físico ruído, recomendamos que seja fornecido
protetor auricular aos empregados do GHE acima citados, com potencial de garantir atenuação
necessária a um valor abaixo do limite de tolerância. Para garantir a eficácia do protetor auricular é
necessário o uso correto do mesmo por tempo integral e mantê-lo em perfeito estado de
conservação, conforme NR 06.
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DOSIMETRIA DE RUÍDO 07
Setor: Operacional
Nome do Empregado: Rosana da Silva C.
Função do Empregado Avaliado: Técnico Portuário / Técnico Operacional
Setor: CODPRO
GHE: Analista portuário / Analista de Programação Portuária.
Data

Início
(h:min.)

Tempo
(h:min.)

Lavg
dB (A)

Dose
Projetada

Nível
de Risco

17/11/2015

07hs42min

05hs25min

79,1 dB

30,2 %

Tolerável

ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES DE RUÍDO
DOSIMETRIA 07
Foi efetuada uma dosimetria de ruído, visando retratar o nível médio de ruído ao qual o Grupo
Homogêneo de Exposição esteve exposto no período em que estava sendo realizada a avaliação e foi
observado que a intensidade média de ruído estava abaixo do limite de tolerância estabelecido pela
NR 15, Anexo 01, para uma jornada de trabalho de 8 horas. Mesmo sem ultrapassar o limite de
tolerância, mas por existir a presença do risco físico ruído, recomendamos que seja fornecido
protetor auricular aos empregados do GHE acima citados, com potencial de garantir atenuação
necessária a um valor abaixo do limite de tolerância. Para garantir a eficácia do protetor auricular é
necessário o uso correto do mesmo por tempo integral e mantê-lo em perfeito estado de
conservação, conforme NR 06.
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DOSIMETRIA DE RUÍDO 08
Setor: Operacional
Nome do Empregado: Rosenberg Serra Pereira
Função do Empregado Avaliado: Guarda Portuário
Setor: COSNIP
Turno: Noturno
GHE: Analista de Guarda Portuária / Analista de Inteligência e Segurança, Coordenador /
Coordenador de Segurança Portuária.
Início
Tempo
Lavg
Dose
Nível
Data
(h:min.)
(h:min.)
dB (A)
Projetada
de Risco
25/09/2015

19hs03min

06hs47min

79,6 dB

40,1 %

Tolerável

ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES DE RUÍDO
DOSIMETRIA 08
Foi efetuada uma dosimetria de ruído, visando retratar o nível médio de ruído ao qual o Grupo
Homogêneo de Exposição esteve exposto no período em que estava sendo realizada a avaliação e foi
observado que a intensidade média de ruído estava abaixo do limite de tolerância estabelecido pela
NR 15, Anexo 01, para uma jornada de trabalho de 8 horas. Mesmo sem ultrapassar o limite de
tolerância, mas por existir a presença do risco físico ruído, recomendamos que seja fornecido
protetor auricular aos empregados do GHE acima citados, com potencial de garantir atenuação
necessária a um valor abaixo do limite de tolerância. Para garantir a eficácia do protetor auricular é
necessário o uso correto do mesmo por tempo integral e mantê-lo em perfeito estado de
conservação, conforme NR 06.
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DOSIMETRIA DE RUÍDO 09
Setor: Operacional
Nome do Empregado: Sérgio Luiz de Souza
Função do Empregado Avaliado: Técnico de Nível Médio / Manutenção Elétrica
Setor: CODMAN
GHE: Analista Portuário / Engenheiro / Obras e Manutenção, Coordenador / gerente de Obras e
manutenção.
Início
Tempo
Lavg
Dose
Nível
Data
(h:min.)
(h:min.)
dB (A)
Projetada
de Risco
17/11/2015

07hs54min

06hs30min

89,2 dB

146,7 %

Substancial

ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES DE RUÍDO
DOSIMETRIA 09
Foi efetuada uma dosimetria de ruído, visando retratar o nível médio de ruído ao qual o Grupo
Homogêneo de Exposição esteve exposto no período em que estava sendo realizada a avaliação e foi
observado que a intensidade média de ruído estava a cima do limite de tolerância estabelecido pela
NR 15, Anexo 01, para uma jornada de trabalho de 8 horas. Recomendamos que seja fornecido
protetor auricular aos empregados do GHE acima citados, com potencial de garantir atenuação
necessária a um valor abaixo do limite de tolerância. Para garantir a eficácia do protetor auricular é
necessário o uso correto do mesmo por tempo integral e mantê-lo em perfeito estado de
conservação, conforme NR 06.
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DOSIMETRIA DE RUÍDO 10
Setor: Operacional
Nome do Empregado: Wilis Elias
Função do Empregado Avaliado: Guarda Portuário
Setor: COSNIP – Portaria de Gusa
GHE: Analista de Guarda Portuária / Analista de Inteligência e Segurança, Coordenador /
Coordenador de Segurança Portuária.
Início
Tempo
Lavg
Dose
Nível
Data
(h:min.)
(h:min.)
dB (A)
Projetada
de Risco
22/10/2015

07hs25min

05hs48min

85,2 dB

74,7 %

Substancial

ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES DE RUÍDO
DOSIMETRIA 10
Foi efetuada uma dosimetria de ruído, visando retratar o nível médio de ruído ao qual o Grupo
Homogêneo de Exposição esteve exposto no período em que estava sendo realizada a avaliação e foi
observado que a intensidade média de ruído estava a cima do limite de tolerância estabelecido pela
NR 15, Anexo 01, para uma jornada de trabalho de 8 horas. Recomendamos que seja fornecido
protetor auricular aos empregados do GHE acima citados, com potencial de garantir atenuação
necessária a um valor abaixo do limite de tolerância. Para garantir a eficácia do protetor auricular é
necessário o uso correto do mesmo por tempo integral e mantê-lo em perfeito estado de
conservação, conforme NR 06.
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DOSIMETRIA DE RUÍDO 11
Setor: Operacional
Nome do Empregado: João Luiz Zaganelli
Função do Empregado Avaliado: Técnico de Nível Superior
Setor: COENGE
GHE: Analista Portuário / Engenheiro Setor de Engenharia, Técnico Portuário / Técnico em
Edificações, Coordenador / Coordenador de Engenharia.
Início
Tempo
Lavg
Dose
Nível
Data
(h:min.)
(h:min.)
dB (A)
Projetada
de Risco
17/12/2015

07hs08min

08hs18min

95,2 dB

213,6 %

Substancial

ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES DE RUÍDO
DOSIMETRIA 10
Foi efetuada uma dosimetria de ruído, visando retratar o nível médio de ruído ao qual o Grupo
Homogêneo de Exposição esteve exposto no período em que estava sendo realizada a avaliação e foi
observado que a intensidade média de ruído estava a cima do limite de tolerância estabelecido pela
NR 15, Anexo 01, para uma jornada de trabalho de 8 horas. Porém a empresa fornece protetor
auricular com a capacidade de atenuar em 13 dB o nível de ruído. Passando assim o nível de ruído
para um valor abaixo do limite de tolerância. Para garantir a eficácia do protetor auricular é
necessário o uso correto do mesmo por tempo integral e mantê-lo em perfeito estado de
conservação, conforme NR 06.
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MONÓXIDO DE CARBONO
Equipamentos Utilizados
Bomba de Amostragem marca Gilian Instrument Corp - modelo GilAir 5.
Calibrador de Vazão, marca AP Buck In – modelo M-5
Metodologia
Para a avaliação à exposição ocupacional a Monóxido de carbono foi realizada coleta de amostra
ambiental individual. O material é coletado através de um Balão deTedlar, acoplado a uma bomba
de amostragem pessoal. O Balão deTedlar permaneceu durante toda a amostragem à altura da zona
respiratória do trabalhador avaliado. Depois de coletadas, as amostras são encaminhadas para o
laboratório onde é determinada a concentração de monóxido de carbono.
Procedimento
Com a finalidade de avaliar a exposição a monóxido de carbono, provenientes da movimentação de
caminhões na portaria de acesso a área Portuária CPVV, foi realizada amostra, seguindo metodologia
de análise constante em OSHA ID210.
Limites de Tolerância
O limite de tolerância definido pelo Anexo n.º 12, da Norma Regulamentadora NR 15, da Portaria n.º
3.214/78 do MTE, para exposição à Monóxido de Carbono, é de até 39 ppm no ar, para jornada de
até oito horas por dia.

CONCLUSÃO:
Não foi possível concluir a avaliação de monóxido de carbono. A avaliação foi iniciada, porém após
um período de 80 minutos, nada havia sido captado. Prova dar-se pelo fato do balão de tedlar não ter
sido inflado.
A movimentação dos veículos ocorre em um espaço totalmente aberto e ventilado. Portanto, não foi
possível a conclusão da avaliação quantitativa do agente Monóxido de Carbono, conforme solicitado
pela empresa.
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POEIRAS MINERAIS
Metodologia
Para análise e detecção do teor de sílica, adotamos o método analítico “NIOSH 7500 Analytical Sílica
Crystalline”. Na amostragem de campo o amostrador fica instalado na zona respiratória do
trabalhador.
Na avaliação da exposição ocupacional à poeira mineral foi realizada coleta de amostra ambiental
individual. O material é coletado através de um cassete com filtro de membrana de PVC, acoplado a
uma bomba de amostragem pessoal. Este cassete permanece durante toda a amostragem à altura da
zona respiratória do trabalhador avaliado. Após coletadas, as amostras são encaminhadas para o
laboratório onde é determinada a concentração de poeira e o teor de sílica das mesmas.
Equipamento Utilizado
Bomba de Amostragem marca Gilian Instrument Corp - modelo GilAir 5.
Ciclone para coleta da fração respirável de aerodispersóides e cassete com filtro de membrana de
PVC.
Limite de Tolerância
O Limite de Tolerância para poeira mineral de sílica é dado pela expressão abaixo, conforme
estabelece a NR 15, Anexo nº 12.
Poeira Respirável contendo Sílica Livre Cristalizada: LT = 8 / ( % quartzo + 2 ) (mg/m3)
Poeira Total contendo Sílica Livre Cristalizada: LT = 24 / ( % quartzo + 3 ) (mg/m3)

RESULTADO DA AVALIAÇÃO
Poeira Respirável de Sílica 01
Setor: Operacional
Empregado Avaliado: Maria Gorete Prezentino.
Função: Técnico de Operações Portuárias
GHE: Técnico Portuário / Téc. Operacional - Analista portuário / Analista de Programação Portuária
Código do
Data
Volume
Teor de
Concentração
L.T.
Amostrador
(Litro)
SiO2 (%)
(mg/m3)
(mg/m3)
DRX 15/3082

26/10/2015

1,7

ND

0,028

4

Análise dos Resultados
A concentração de poeiras respiráveis contendo sílica livre cristalizada ficou abaixo do limite de
tolerância definido de acordo com a fórmula determinada pelo anexo nº 12 da NR 15.
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RESULTADO DA AVALIAÇÃO
Poeira Respirável de Sílica 02
Setor: Operacional
Empregado Avaliado: Luiz Carlos de Oliveira.
Função: Técnico de Operações Portuárias
SETOR: COSNIP
GHE: Analista de Guarda Portuária / Analista de Inteligência e Segurança, Coordenador / Coordenador
de Segurança Portuária, Técnico portuário / Guarda Portuário.
Código do
Data
Volume
Teor de
Concentração
L.T.
Amostrador
(Litro)
SiO2 (%)
(mg/m3)
(mg/m3)
DRX 15/3083

03/11/2015

1,7

ND

0,042

4

Análise dos Resultados
A concentração de poeiras respiráveis contendo sílica livre cristalizada ficou abaixo do limite de
tolerância definido de acordo com a fórmula determinada pelo anexo nº 12 da NR 15.

RESULTADO DA AVALIAÇÃO
Poeira Respirável de Sílica 03
Setor: Operacional
Empregado Avaliado: Hérica Angelo.
Função: Técnico de Nível Médio / téc. De Segurança do Trabalho
SETOR: COGESP
GHE: Técnico de nível médio / Téc. De Segurança do Trabalho, Coordenador / Coordenador de
Segurança do Trabalho.
Código do
Data
Volume
Teor de
Concentração
L.T.
Amostrador
(Litro)
SiO2 (%)
(mg/m3)
(mg/m3)
DRX 15/3081

25/09/2015

1,7

N.D

0,122

4

Análise dos Resultados
A concentração de poeiras respiráveis contendo sílica livre cristalizada ficou abaixo do limite de
tolerância definido de acordo com a fórmula determinada pelo anexo nº 12 da NR 15.
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RESULTADO DA AVALIAÇÃO
Poeira Respirável de Sílica 04
Setor: Operacional
Empregado Avaliado: Fábio Nunes Falce.
Função: Técnico de Nível Médio / téc. De Meio Ambiente
SETOR: COMAMB
GHE: Técnico Portuário / Técn. De Meio Ambiente, Analista Portuário / Engenheiro Ambiental, Analista
Portuário / Oceanógrafo, Analista Portuário / Biólogo, Coordenador / Coord. de Meio Ambiente.
Código do
Data
Volume
Teor de
Concentração
L.T.
Amostrador
(Litro)
SiO2 (%)
(mg/m3)
(mg/m3)
DRX 15/3087

11/11/2015

1,7

N.D

0,009

4

Análise dos Resultados
A concentração de poeiras respiráveis contendo sílica livre cristalizada ficou abaixo do limite de
tolerância definido de acordo com a fórmula determinada pelo anexo nº 12 da NR 15.

RESULTADO DA AVALIAÇÃO
Poeira Respirável de Sílica 05
Setor: Operacional
Empregado Avaliado: André Bueloni Livio
Função: Técnico de Nível Médio / Guarda Portuário
SETOR: COSNIP
GHE: Analista de Guarda Portuária / Analista de Inteligência e Segurança, Coordenador / Coordenador
de Segurança Portuária, Técnico portuário / Guarda Portuário.
Código do
Data
Volume
Teor de
Concentração
L.T.
Amostrador
(Litro)
SiO2 (%)
(mg/m3)
(mg/m3)
DRX 15/3086

15/12/2015

1,7

N.D

0,010

4

Análise dos Resultados
A concentração de poeiras respiráveis contendo sílica livre cristalizada ficou abaixo do limite de
tolerância definido de acordo com a fórmula determinada pelo anexo nº 12 da NR 15.
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RESULTADO DA AVALIAÇÃO
Poeira Respirável de Sílica 06
Setor: Operacional
Empregado Avaliado: João Luiz Zaganelli
Função: Técnico de Nível Superior / Engenheiro
SETOR: COENGE
GHE: Analista portuário / Engenheiro no setor de Engenharia, Técnico Portuário / Téc. Em Edificações,
Coordenador / Coord. de Engenharia.
Código do
Data
Volume
Teor de
Concentração
L.T.
Amostrador
(Litro)
SiO2 (%)
(mg/m3)
(mg/m3)
DRX 15/4636

17/12/2015

1,7

N.D

0,733

4

Análise dos Resultados
A concentração de poeiras respiráveis contendo sílica livre cristalizada ficou abaixo do limite de
tolerância definido de acordo com a fórmula determinada pelo anexo nº 12 da NR 15.

NOTA:
Foi realizada avaliação de Poeira Respirável + concentração de sílica em empregado do setor
CODMAM (Sr. Anilton Rangel Filho) na função Técnico de Nível Médio / Eletricista, porém a avaliação
foi dada como invalidada por conter excesso de particulados no interior do amostrador. Sendo assim,
recomendamos que seja realizada uma nova avaliação na mesma função e área avaliada.
Segue número de identificação da amostra dada como invalidada: DRX 15/3089
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2.4 – AVALIAÇÃO QUALITATIVA
RISCO BIOLÓGICO – FEZES DE POMBOS
Durante vistorias nos locais de trabalho, foi identificado grande concentração de pombos em áreas
comuns ás de circulação dos empregados. O maior índice dar-se nas proximidades dos setores de
Silo, onde ficam armazenados grãos e outros cereais, sendo esses fontes de sua alimentação, porém o
problema é encontrado em todas ás áreas, com grande concentração. Essa situação acaba por
deixando os trabalhadores expostos a possíveis contaminações por meio das bactérias / fungos
presentes nas fezes dos animais, fezes essas que são responsáveis por diversas doenças, conforme
segue informativo:
CONTATO COM FEZES DE POMBOS PODE CAUSAR DOENÇAS RESPIRATÓRIAS E DE PELE.
A proximidade entre humanos e pombos pode acarretar doenças ao homem, em especial se houver
contato com as fezes secas da pomba doméstica (columba livia). Inalá-las com a poeira urbana pode
trazer de uma simples alergia de pele à sérios problemas de respiração e, até mesmo, afetar o
sistema nervoso central. Tudo isso de forma praticamente invisível.
O contato com as fezes secas contaminadas por fungos pode provocar micoses e problemas
respiratórios semelhantes à meningite, como histoplasmose e criptococose ou a clamidiose
(bactéria), que causa sintomas variados, de febre à problemas na respiração.
De acordo com a veterinária Vanessa Yuri de Lima, professora da PUC de Toledo (PR), que estuda
doenças causadas por pombos, este contato com as fezes das aves pode ser mais comum do que
parece, por isso deve ser cuidadosamente evitado.
- O problema são as fezes dos pombos. Quando você vai a uma praça pública há muitos locais onde
as fezes estão acumuladas. Com esse tempo seco que levanta a poeira, ela pode ser facilmente
inalada. E essa poeira tem muitos micro-organismos.
- Uma pessoa que somente passa [em um local com muitos pombos] tem menor probabilidade de se
infectar do que uma pessoa que permanece por maior tempo na praça. Um gari que levanta aquele pó
fica muito mais exposto. Mas uma pessoa com a imunidade comprometida, como um portador de
HIV, tem uma probabilidade maior de desencadear as doenças se inalar as fezes.
- O pombo tem ácaros (ectoparasitas), espécies de piolhinhos, que podem desencadear reações
alérgicas, como aquelas feridinhas que coçam muito. Esses ectoparasitas podem invadir a casa e se
multiplicar entre os familiares. O ideal é dificultar o acesso deles aos locais com comida.

136

Cipatec Assessoria Técnica LTDA – Rua Carlos Alves, 115 – Gurigica – Vitória / ES – (27)3324-6480

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS

2015

O cuidado contra o contágio deve ser ainda mais específico quando o assunto é comida. Alimentos
contaminados por fezes de pombos, que contém a bactéria Salmonela, trazem grandes prejuízos à
saúde ao comprometer o aparelho digestivo com uma intoxicação alimentar. Além disso, ácaros de
pombos provenientes de aves e ninhos podem causar dermatites em contato com a pele do homem.
Por isso, a regra básica é a seguinte: mantenha pombos longe de qualquer ambiente onde são
guardados ou preparados alimentos. Refeitórios em áreas abertas não devem ter espaço para
qualquer pássaro, segundo a veterinária. Abaixo ela dá dicas para afastar as aves do convívio
humano.
Cuidados para manter os pombos longe
- Impedir locais de acesso onde eles possam pousar (amarrar um fiozinho de nylon próximos dos
locais de pouso)
- Fechar bem a tampa do lixo e retirar restos que, por acaso, tenham caído no chão
- Somente levar o lixo para fora de casa minutos antes de o lixeiro passar
- Não jogar comida no chão; se cair, retirar
- Lavar com água em vez de apenas varrer os locais onde pombos defecam
- Dar comida aos animais de estimação em um horário específico
Esses cuidados não devem ser interpretados como uma política "anti-pombo", diz a veterinária. Para
ela, esse desequilíbrio entre homens e as aves acontece em virtude da ação humana.
As principais doenças transmitidas pelos pombos são:


Criptococose



Histoplasmose



Salmonelose



Ornitose



Toxoplasmose



Dermatites



Alergias



Psitacose



Tuberculose avícola

É importante evitar o contato com os pombos de rua porque as doenças causadas por eles incluem
cegueira, infecções no cérebro, dos pulmões e dos intestinos.
Na hora de retirar as fezes dos pombos, é necessário proteger o nariz e a boca com uma máscara e
umedecê-las com água e depois limpá-la com água sanitária.
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MEDIDA DE CONTROLE RECOMENDADA:
A fim de proteger os trabalhadores que diariamente circulam nas áreas comuns aos pombos,
recomendamos que os mesmos façam uso de máscaras do tipo PPF 3, a serem utilizadas quando nas áreas
de exposição, conforme descrito no quadro de recomendação de EPI por atividade de risco.

RISCO DE ACIDENTE – TRABALHO EM ALTURA
Funções do Setor CODMAN, quando necessário realizam atividade de trabalho em altura. Sendo assim
a empresa deve se atentar a todas as recomendações cabíveis quanto a aplicação da NR-35.

35.2.1 Cabe ao empregador:
a) garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nesta Norma;
b) assegurar a realização da Análise de Risco - AR e, quando aplicável, a emissão da Permissão de
Trabalho - PT;
c) desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura;
d) assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local do trabalho em altura, pelo
estudo, planejamento e implementação das ações e das medidas complementares de segurança
aplicáveis;
e) adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção
estabelecidas nesta Norma pelas empresas contratadas;
f) garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle;
g) garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as medidas de proteção
definidas nesta Norma;
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h) assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação ou condição de risco não
prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível;
i) estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para trabalho em altura;
j) assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela
análise de riscos de acordo com as peculiaridades da atividade;
k) assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista nesta Norma.
35.2.2 Cabe aos trabalhadores:
a) cumprir as disposições legais e regulamentares sobre trabalho em altura, inclusive os
procedimentos expedidos pelo empregador;
b) colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas nesta Norma;
c) interromper suas atividades exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem evidências de
riscos graves e iminentes para sua segurança e saúde ou a de outras pessoas, comunicando
imediatamente o fato a seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis;
d) zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou
omissões no trabalho.
35.3. Capacitação e Treinamento
35.3.1 O empregador deve promover programa para capacitação dos trabalhadores à realização de
trabalho em altura.
35.3.2 Considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que foi submetido e
aprovado em treinamento, teórico e prático, com carga horária mínima de oito horas, cujo conteúdo
programático deve, no mínimo, incluir:
a) normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura;
b) análise de risco e condições impeditivas;
c) riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle;
d) sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva;
e) equipamentos de Proteção Individual para trabalho em altura: seleção, inspeção, conservação e
limitação de uso;
f) acidentes típicos em trabalhos em altura;

139

Cipatec Assessoria Técnica LTDA – Rua Carlos Alves, 115 – Gurigica – Vitória / ES – (27)3324-6480

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS

2015

g) condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros
socorros.
35.3.3 O empregador deve realizar treinamento periódico bienal e sempre que ocorrer quaisquer das
seguintes situações:
a) mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho;
b) evento que indique a necessidade de novo treinamento;
c) retorno de afastamento ao trabalho por período superior a noventa dias;
d) mudança de empresa.
35.3.3.1 O treinamento periódico bienal deve ter carga horária mínima de oito horas, conforme
conteúdo programático definido pelo empregador.
35.3.3.2 Nos casos previstos nas alíneas "a", "b", "c" e "d", a carga horária e o conteúdo programático
devem atender a situação que o motivou.
35.3.4 Os treinamentos inicial, periódico e eventual para trabalho em altura podem ser ministrados
em conjunto com outros treinamentos da empresa.
35.3.5 A capacitação deve ser realizada preferencialmente durante o horário normal de trabalho.
35.3.5.1 O tempo despendido na capacitação deve ser computado como tempo de trabalho efetivo.
35.3.6 O treinamento deve ser ministrado por instrutores com comprovada proficiência no assunto,
sob a responsabilidade de profissional qualificado em segurança no trabalho.
35.3.7 Ao término do treinamento deve ser emitido certificado contendo o nome do trabalhador,
conteúdo programático, carga horária, data, local de realização do treinamento, nome e qualificação
dos instrutores e assinatura do responsável.
35.3.7.1 O certificado deve ser entregue ao trabalhador e uma cópia arquivada na empresa.
35.3.8 A capacitação deve ser consignada no registro do empregado.
35.4. Planejamento, Organização e Execução.
35.4.1 Todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por trabalhador
capacitado e autorizado.
35.4.1.1 Considera-se trabalhador autorizado para trabalho em altura aquele capacitado, cujo estado
de saúde foi avaliado, tendo sido considerado apto para executar essa atividade e que possua anuência
formal da empresa.
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35.4.1.2 Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em
altura, garantindo que:
a) os exames e a sistemática de avaliação sejam partes integrantes do Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional - PCMSO, devendo estar nele consignados;
b) a avaliação seja efetuada periodicamente, considerando os riscos envolvidos em cada situação;
c) seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de
altura, considerando também os fatores psicossociais.
35.4.1.2.1 A aptidão para trabalho em altura deve ser consignada no atestado de saúde ocupacional
do trabalhador.
35.4.1.3 A empresa deve manter cadastro atualizado que permita conhecer a abrangência da
autorização de cada trabalhador para trabalho em altura.
35.4.2 No planejamento do trabalho devem ser adotadas, de acordo com a seguinte hierarquia:
a) medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execução;
b) medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores, na impossibilidade de execução do
trabalho de outra forma;
c) medidas que minimizem as consequências da queda, quando o risco de queda não puder ser
eliminado.
35.4.3 Todo trabalho em altura deve ser realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela
análise de risco de acordo com as peculiaridades da atividade.
35.4.4 A execução do serviço deve considerar as influências externas que possam alterar as condições
do local de trabalho já previstas na análise de risco.
35.4.5 Todo trabalho em altura deve ser precedido de Análise de Risco.
35.4.5.1 A Análise de Risco deve, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura, considerar:
a) o local em que os serviços serão executados e seu entorno;
b) o isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho;
c) o estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem;
d) as condições meteorológicas adversas;
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e) a seleção, inspeção, forma de utilização e limitação de uso dos sistemas de proteção coletiva e
individual, atendendo às normas técnicas vigentes, às orientações dos fabricantes e aos princípios da
redução do impacto e dos fatores de queda;
f) o risco de queda de materiais e ferramentas;
g) os trabalhos simultâneos que apresentem riscos específicos;
h) o atendimento aos requisitos de segurança e saúde contidos nas demais normas regulamentadoras;
i) os riscos adicionais;
j) as condições impeditivas;
k) as situações de emergência e o planejamento do resgate e primeiros socorros, de forma a reduzir o
tempo da suspensão inerte do trabalhador;
l) a necessidade de sistema de comunicação;
m) a forma de supervisão.
35.4.6 Para atividades rotineiras de trabalho em altura a análise de risco pode estar contemplada no
respectivo procedimento operacional.
35.4.6.1 Os procedimentos operacionais para as atividades rotineiras de trabalho em altura devem
conter, no mínimo:
a) as diretrizes e requisitos da tarefa;
b) as orientações administrativas;
c) o detalhamento da tarefa;
d) as medidas de controle dos riscos características à rotina;
e) as condições impeditivas;
f) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários;
g) as competências e responsabilidades.
35.4.7 As atividades de trabalho em altura não rotineiras devem ser previamente autorizadas
mediante Permissão de Trabalho.
35.4.7.1 Para as atividades não rotineiras as medidas de controle devem ser evidenciadas na Análise
de Risco e na Permissão de Trabalho.
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35.4.8 A Permissão de Trabalho deve ser emitida, aprovada pelo responsável pela autorização da
permissão, disponibilizada no local de execução da atividade e, ao final, encerrada e arquivada de
forma a permitir sua rastreabilidade.
35.4.8.1 A Permissão de Trabalho deve conter:
a) os requisitos mínimos a serem atendidos para a execução dos trabalhos;
b) as disposições e medidas estabelecidas na Análise de Risco;
c) a relação de todos os envolvidos e suas autorizações.
35.4.8.2 A Permissão de Trabalho deve ter validade limitada à duração da atividade, restrita ao turno
de trabalho, podendo ser revalidada pelo responsável pela aprovação nas situações em que não
ocorram mudanças nas condições estabelecidas ou na equipe de trabalho.
35.5. Equipamentos de Proteção Individual, Acessórios e Sistemas de Ancoragem
35.5.1 Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, acessórios e sistemas de ancoragem devem ser
especificados e selecionados considerando-se a sua eficiência, o conforto, a carga aplicada aos mesmos
e o respectivo fator de segurança, em caso de eventual queda.
35.5.1.1 Na seleção dos EPI devem ser considerados, além dos riscos a que o trabalhador está exposto,
os riscos adicionais.
35.5.2 Na aquisição e periodicamente devem ser efetuadas inspeções dos EPI, acessórios e sistemas
de ancoragem, destinados à proteção de queda de altura, recusando-se os que apresentem defeitos ou
deformações.
35.5.2.1 Antes do início dos trabalhos deve ser efetuada inspeção rotineira de todos os EPI, acessórios
e sistemas de ancoragem.
35.5.2.2 Deve ser registrado o resultado das inspeções:
a) na aquisição;
b) periódicas e rotineiras quando os EPI, acessórios e sistemas de ancoragem forem recusados.
35.5.2.3 Os EPI, acessórios e sistemas de ancoragem que apresentarem defeitos, degradação,
deformações ou sofrerem impactos de queda devem ser inutilizados e descartados, exceto quando sua
restauração for prevista em normas técnicas nacionais ou, na sua ausência, normas internacionais.
35.5.3 O cinto de segurança deve ser do tipo paraquedista e dotado de dispositivo para conexão em
sistema de ancoragem.
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35.5.3.1 O sistema de ancoragem deve ser estabelecido pela Análise de Risco.
35.5.3.2 O trabalhador deve permanecer conectado ao sistema de ancoragem durante todo o período
de exposição ao risco de queda.
35.5.3.3 O talabarte e o dispositivo trava-quedas devem estar fixados acima do nível da cintura do
trabalhador, ajustados de modo a restringir a altura de queda e assegurar que, em caso de ocorrência,
minimize as chances do trabalhador colidir com estrutura inferior.
35.5.3.4 É obrigatório o uso de absorvedor de energia nas seguintes situações:
a) fator de queda for maior que 1;
b) comprimento do talabarte for maior que 0,9m.
35.5.4 Quanto ao ponto de ancoragem, devem ser tomadas as seguintes providências:
a) ser selecionado por profissional legalmente habilitado;
b) ter resistência para suportar a carga máxima aplicável;
c) ser inspecionado quanto à integridade antes da sua utilização.
35.6. Emergência e Salvamento
35.6.1 O empregador deve disponibilizar equipe para respostas em caso de emergências para
trabalho em altura.
35.6.1.1 A equipe pode ser própria, externa ou composta pelos próprios trabalhadores que executam
o trabalho em altura, em função das características das atividades.
35.6.2 O empregador deve assegurar que a equipe possua os recursos necessários para as respostas a
emergências.
35.6.3 As ações de respostas às emergências que envolvam o trabalho em altura devem constar do
plano de emergência da empresa
35.6.4 As pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento devem estar capacitadas a
executar o resgate, prestar primeiros socorros e possuir aptidão física e mental compatível com a
atividade a desempenhar.
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RISCO ERGONÔMICO
As funções de atividade operacionais realizam em vezes atividades na qual se expõem á posturas
incômodas, excesso de peso, movimento repetitivo, dentre outros. Deixando os colaboradores
expostos a riscos ergonômicos, capazes de gerar desconfortos e dores. Sendo assim, devem ser
obedecidas as regras de aplicação conforme NR 17 em seus itens:
17.2. Levantamento, transporte e descarga individual de materiais.
17.2.1. Para efeito desta Norma Regulamentadora:
17.2.1.1. Transporte manual de cargas designa todo transporte no qual o peso da carga é suportado
inteiramente por um só trabalhador, compreendendo o levantamento e a deposição da carga.
17.2.1.2. Transporte manual regular de cargas designa toda atividade realizada de maneira contínua
ou que inclua, mesmo de forma descontínua, o transporte manual de cargas.
17.2.1.3. Trabalhador jovem designa todo trabalhador com idade inferior a dezoito anos e maior de
quatorze anos.
17.2.2. Não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual de cargas, por um trabalhador
cujo peso seja suscetível de comprometer sua saúde ou sua segurança.
17.2.3. Todo trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas, que não as leves,
deve receber treinamento ou instruções satisfatórias quanto aos métodos de trabalho que deverá
utilizar, com vistas a salvaguardar sua saúde e prevenir acidentes.
17.2.4. Com vistas a limitar ou facilitar o transporte manual de cargas deverão ser usados meios
técnicos apropriados.
17.2.5. Quando mulheres e trabalhadores jovens forem designados para o transporte manual de
cargas, o peso máximo destas cargas deverá ser nitidamente inferior àquele admitido para os
homens, para não comprometer a sua saúde ou a sua segurança.
17.2.6. O transporte e a descarga de materiais feitos por impulsão ou tração de vagonetes sobre
trilhos, carros de mão ou qualquer outro aparelho mecânico deverão ser executados de forma que o
esforço físico realizado pelo trabalhador seja compatível com sua capacidade de força e não
comprometa a sua saúde ou a sua segurança.
17.2.7. O trabalho de levantamento de material feito com equipamento mecânico de ação manual
deverá ser executado de forma que o esforço físico realizado pelo trabalhador seja compatível com
sua capacidade de força e não comprometa a sua saúde ou a sua segurança.
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2.5 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL FORNECIDO PELA EMPRESA.
EPI
Capacete Cinza Classe A (Carneira de plástico)
Capacete Cinza Classe B (Carneira de pano)
Máscara de Proteção PFF2
Óculos de Proteção
Óculos de Proteção De sobrepor (incolor)
Protetor Auricular tipo Plug
Calçado de segurança do tipo Botina
Botina
Capa de Chuva
Luva de Proteção Pigmentada
Luva de Vaqueta
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C.A
8304
498
14103
26910
16462
19578
13808
18056
28449
33529
14148
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2.6 MEDIDAS DE CONTROLE SUGERIDAS À EMPRESA
Medidas Administrativas:
 Recomendamos a elaboração de Ordens de Serviço de todas as funções, de acordo com a NR
01.
 Recomendamos o controle dos riscos identificados, por meio de medidas de controle eficaz.
 Recomendamos a realização de treinamentos e palestras sobre noções de Segurança do
Trabalho.
 Treinamentos relacionados aos riscos em que os colaboradores estão expostos.
 Emissão e controle de Ficha de Entrega de EPI sempre que fornecido aos empregados.
 Controle da população de pombos presentes nos locais de trabalho.
 Recomendamos que esse documento PPRA, seja apresentado a todos os colaboradores,
explicando o conteúdo do mesmo.
 Recomendamos que a empresa elabore e implante o PPR – Programa de Proteção
Respiratória, levando em consideração os riscos químicos identificados.

Medidas de Proteção Coletiva:
 Recomendamos a elaboração de Mapas de Riscos, conforme portaria 25, de 29 de Dezembro
de 1994.

Medidas de Proteção Individual:
 Foi identificado que algumas funções realizam atividade de Trabalho em Altura, sendo assim
recomendamos EPI’s necessários para atividade. Assim como que a empresa continue com a
realização dos exames médicos necessários para o desenvolver da atividade.
 Recomendamos o fornecimento de protetor solar para os trabalhadores que desenvolvem
atividades em área externa;
 Fornecimento de máscaras respiratórias do tipo PFF3 para trabalhadores em áreas comum a
presença de pombos.
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2.7 - QUADRO DE RECOMENDAÇÃO DE EPI POR ATIVIDADE
ATIVIDADE
Atividade de Trabalho em altura

Atividade em áreas comum aos pombos
Atividade com exposição á poeiras
Atividade com manuseio de óleos e graxas

Atividade com eletricidade

Atividades com tinta

Atividade de limpeza (atividade com água)

Atividades de visita ás áreas de trabalho externa
(área operacional do porto)

Atividades em exposição à radiação Solar
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EPI
Cinto tipo paraquedista;
Talabarte;
Capacete;
Luvas pigmentada.
Máscara do tipo PFF3
Máscara do tipo PFF3
Creme protetor das mãos – Luva química;
Máscara do tipo PFF3;
Óculos de Segurança de lente incolor.
Calçado e luvas apropriado para trabalho com
eletricidade.
Capacete apropriado para eletricidade (caso seja
trabalho em altura)
Respirador semi facial para vapores Orgânicos;
Luva nitrílica de cano longo;
Óculos de Segurança com lente incolor;
Avental ou macacão de material impermeável.
Luva nitrílica de cano longo;
Óculos de Segurança com lente incolor;
Avental de material impermeável;
Bota de borracha de cano longo.
Calçado de segurança do tipo botina sem
biqueira de aço;
Óculos de Segurança de lente incolor;
Capacete de Segurança;
Colete refletivo.
Creme de proteção Solar.
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2.8 – CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE METAS DO PPRA

ETAPAS

2015
SET OUT NOV DEZ

2016
JAN

FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET

Elaboração de
ordem de
serviços
Controle dos
riscos
identificados
Treinamento
sobre os riscos
de cada
trabalhador
exposto
Emissão e
controle das
Fichas de
entrega de EPI
Elaboração de
Mapas de
Riscos
Controle da
população de
pombos
Fornecimento
de EPI
conforme
recomendação
por função.
(Cronograma a ser preenchido pelo responsável pela implementação do PPRA)
Em caso do não cumprimento do cronograma de metas ou um dos seus itens, a Empresa deverá
justificar o motivo, se assim for solicitado pela fiscalização.
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2.9 – ADICIONAL DE RISCO PORTUÁRIO
Em cumprimento a Lei Nº 4.860, de 28 de Novembro de 1965, capítulo II artigo14, fica
caracterizado o adicional de risco portuário para todas as funções que se expõem á riscos.
“A fim de remunerar os riscos relativos á insalubridade, periculosidade e outros porventura
existentes, fica instituído o adicional de riscos de 40% (quarenta por cento) que incidirá sobre o
valor do salário-hora ordinário do período diurno e substituirá todos àqueles que, com sentido ou
caráter idêntico, vinham sendo pagos”.
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3.0 - RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
O setor de coordenação de saúde e segurança no trabalho (CODSAT), ficará responsável para
implementação do PPRA e elaboração do cronograma de execução de serviços das medidas de
controle recomendadas, ficando encarregado de proporcionar todo suporte necessário para o
desenvolvimento e cumprimento do mesmo.

____________________________________________
Coordenação de saúde e segurança no trabalho
Assinatura/carimbo

Este programa constitui um sistema de registro de dados, estruturado de forma a construir um
histórico técnico e administrativo do PPRA. Os dados deverão ser mantidos por um período mínimo
de 20 (vinte) anos, estando sempre disponível aos trabalhadores interessados, seus representantes
legais e autoridades da área.
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COLOCAMO-NOS À DISPOSIÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS DE QUAISQUER DÚVIDAS.

VITÓRIA, ES SETEMBRO DE 2015.

4.0 - RESPONSÁVEIL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PPRA:

___________________________________
Renata de Paula dos Santos
TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO
REG-MTE/ES N° 0003793

NOTA DE CONFIDENCIALIDADE.
As informações contidas nesse documento, dirigidas a alguém ou a alguma Instituição e/ou
Empresa, são confidenciais e protegidas por Lei. Qualquer violação, cópia ou transcrição
somente com autorização da empresa. Se esse documento for recebido com rasuras, favor
informar imediatamente por telefone e devolvê-lo.
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5.0 - TERMINOLOGIAS
- ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana
Governamental de Higiene Industrial), associação profissional norte-americana, dedicada aos
aspectos técnicos e administrativos da Saúde Ocupacional e Ambiental.
- Audiodosímetro de Ruído - Equipamento eletrônico usado para realizar medições dos níveis de
pressão sonora, determinando valores médios de exposição ponderados com o tempo. São usados
quando se deseja avaliar a exposição individual de um trabalhador, sendo que os níveis de ruído são
variáveis durante o tempo de amostragem.
- Avaliação Quantitativa - Avaliação de riscos ambientais realizada através de medições com o
auxílio de equipamentos específicos, na qual são obtidos resultados com valores numéricos.
- Bomba Gravimétrica - Equipamento eletromecânico, utilizado para succionar o ar contaminado
com gases, vapores ou aerodispersóides, que passará através de coletores específicos, que serão
enviados para análise laboratorial para determinação da concentração de contaminantes no ar.
- Calibradores - Equipamentos eletrônicos que simulam um nível de ruído ou uma vazão específicos,
para ajuste dos medidores de ruído ou das bombas gravimétricas, respectivamente, às situações
reais de uso.
- Cassete com Filtro de Membrana de PVC ou MCE - Sistema filtrante do ar coletado pela bomba
gravimétrica, que retém apenas as partículas numa faixa de tamanho importante do ponto de vista
da retenção no tecido pulmonar. É composto por um filtro de plástico (PVC ou Éster de Celulose), um
suporte de papel para o filtro e um porta-filtro em acrílico.
- dB(A ou C) - Decibel, escala logarítmica usada para medir a variação das pressões sonoras e, ao
mesmo tempo, considerar a reação humana ao estímulo físico gerado. A letra entre parênteses indica
a escala de compensação utilizada, ou seja, o tipo de ruído medido.
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- Dosimetria de Ruído - Tipo de avaliação de ruído, realizada pelo audiodosímetro, em que uma
média é obtida através da ponderação de vários níveis de pressão sonora através do tempo.
- Fundacentro - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, órgão de
pesquisa e desenvolvimento em Segurança e Higiene do Trabalho, do Ministério do Trabalho.
- Grau de Risco - Classificação de atividades econômicas, presente na Norma Regulamentadora NR
04, conforme o risco apresentado. A gradação vai de 1 a 4, em ordem crescente de potencial de risco.
- Lavg - Nível equivalente de ruído em dB(A), correspondente a uma média ponderada dos níveis de
ruído detectados pelo audiodosímetro, durante o tempo em que é realizada a dosimetria de ruído.
- Limite de Tolerância - Entende-se por Limite de Tolerância, a concentração ou intensidade
máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente insalubre, que não
causará dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral.
- L.Máx. - Nível máximo de ruído em dB(A), detectado pelo audiodosímetro, durante o tempo de
avaliação.
- mg/m3 - miligramas por metro cúbico, unidade de concentração comumente usada para quantificar
a massa de partículas sólidas ou líquidas, presentes em um volume de ar de um metro cúbico.
- NHO - Normas de Higiene Ocupacional, normas criadas pela FUNDACENTRO, para estabelecer
procedimentos de avaliação e análise de agentes físicos e químicos em ambientes de trabalho.
- NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional para Saúde
Segurança Ocupacional), órgão do governo norte-americano, semelhante à FUNDACENTRO no Brasil,
que regulamenta normas e procedimentos técnicos em Segurança e Higiene do Trabalho.
- N í v e l d e A ç ã o - Considera-se nível de ação o valor acima do qual devem ser iniciadas ações
preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais
ultrapassem os limites de exposição. Para agentes químicos, considera-se a metade dos limites de
exposição ocupacional de acordo com NR-15 e ACGIH e para o ruído, a dose de 0,5 (dose superior a
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50%), conforme critério estabelecido na NR-15. Para os demais agentes, o nível de ação será o
próprio limite de tolerância estabelecido na legislação vigente.
- Riscos Ambientais - são 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.
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ANEXO RESULTADO DAS AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
REALIZADAS
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Dosimetrias de Ruído
Empregado Avaliado: João Luiz Zaganelli
Setor: COENGE
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Empregado Avaliado: Sérgio Luiz de Souza
Setor: CODMAN
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Empregado Avaliado: Rodrigo Pereira Brandembueg
Setor: COSNIP
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Empregado Avaliado: Josinei Fabres
Setor: COSNIP
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Empregado Avaliado: Alan Goarient
Setor: COGESP
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Empregado Avaliado: Nagib Amin
Setor: CODSAT
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Empregado Avaliado: Rosemberg Serra Pereira
Setor: COSNIP
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Empregado Avaliado: Wagner Catane
Setor: CODSAT

164

Cipatec Assessoria Técnica LTDA – Rua Carlos Alves, 115 – Gurigica – Vitória / ES – (27)3324-6480

2015

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS

Empregado Avaliado: Wilis Elias
Setor: COSNIP
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LAUDO DAS AVALIAÇÕES DE POEIRA RESPIRÁVEL + SÍLICA
REALIZADAS
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LAUDO DE CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO
UTILIZADOS
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