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1. APRESENTAÇÃO: 

Este Relatório apresenta as conclusões de auditoria referente a concessão de insalubridade, periculosidade e 
aposentadoria . Organiza-se em sete partes a fim de objetivar a leitura. Ressaltam-se os tópicos 2, 5 e 6 que tratam, 
respectivamente, das informações gerais sobre a auditoria realizada (contextualizando o trabalho), resultados dos trabalhos de 
auditoria (inclui a descrição das constatações e respectivas recomendações) e a conclusão de auditoria. 

 
2. INFORMAÇÕES GERAIS: 
TIPO DE RELATÓRIO Final 
Nº/ANO DE EMISSÃO DO RELATÓRIO 02/2011 
TIPO DE AUDITORIA Ordinária 
Nº DA ATIVIDADE NO PAINT 1.5 – Gestão de recursos humanos 
ÁREA/UNIDADE AUDITADA Pró-Reitoria de Gestão de Recursos Humanos (PRGRH) 

OBJETIVO Análise da legalidade dos procedimentos de concessão de insalubridade e 
periculosidade e da instrução dos procedimentos, inclusive de aposentadoria 

OBJETO Processos de concessão de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
Nº PROGRAMA DE AUDITORIA 05/2011 (Insalubridade e Periculosidade) e 07/2011 (Aposentadoria) 

AMOSTRA Dez procedimentos de concessão de insalubridade e periculosidade 
Quatro procedimentos de aposentadoria 

ESCOPO DO TRABALHO (CRITÉRIO) 
CF/88, Leis 9.784/99, 8.112/90, 8.429/92, 8.270/91, 1.234/50, Decreto-Lei 1.873/81, 
Decreto 97.458/89, ON MPOG/SRH 02/2010, 01/2009 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 27/10 a 01/12/11 
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3. RESUMO: 
O procedimento de auditoria aplicado sobre as amostras (conforme detalhamentos na parte 4 deste Relatório) teve 

como escopo (consoante os Programas de Auditoria) buscar resposta às seguintes questões básicas: A instrução dos 
procedimentos de concessão de aposentadoria e adicionais de insalubridade e periculosidade está adequada? As concessões dos 
benefícios de insalubridade e de periculosidade obedeceram a legislação? 

E, a partir destas, foram elaboradas perguntas mais detalhadas, cuja resposta negativa gerou indícios e, com base em 
evidências (constantes nos autos dos processos), materializou-se constatações de auditoria. Para a auditagem foi emitida a 
Solicitação de Auditoria nº. 03, de 20 de outubro de 2011, solicitando documentação, que foi respondida através do Memorando 
PRGRH 420/2011 em 25 de outubro de 2011. 

Após a análise, destacam-se as seguintes constatações: (i) Deficiência na formalização dos processos; (ii) morosidade 
nos processos de concessão de insalubridade e periculosidade; (iii) divergências entre o laudo pericial e o Anexo I da Orientação 
Normativa MPOG/SRH n. 02, de 19 de fevereiro de 2010, (iv) laudo técnico não contempla a plenitude das informações e dados 
constantes no Anexo III, da Orientação Normativa MPOG/SRH n. 02, de 19 de fevereiro de 2010; (v) utilização de critérios 
diferenciados para o lançamento da data de início da concessão do adicional; e (vi) pagamento a maior referente ao adicional de 
insalubridade e periculosidade concedido aos servidores. Referente aos processos de aposentadoria, as constatações revestiram-
se de caráter mais propriamente formal. 

Detalhamentos sobre as constatações e respectivas recomendações seguem na parte 5 deste Relatório. 
 
4. DADOS DAS AMOSTRAS (Período de janeiro/2011 até outubro/2011): 

N Objeto : PERICULOSIDADE  SIAPE 
1 01 processo de concessão de adicional de periculosidade 1478700 

Quantidade total auditada: 01 Valor aproximado do total auditável: 01 Percentual auditado: 100% 
N Objeto: INSALUBRIDADE  SIAPE 

2 04 processos de concessão de adicional de insalubridade em nível médio 2624065 – 1520650 
1522667 – 0419516 

3 05 processos de concessão de adicional de insalubridade em nível máximo 
2624065 – 1099932 
2200927 – 1104385 

1478687 
Quantidade total auditada: 09 Valor aproximado do total auditável: 229 Percentual auditado: 4,0% 

N Objeto: APOSENTADORIA  SIAPE 

4 04 processos de concessão de adicional de periculosidade 0419943 – 0419313 
6419965 – 0420420 

Quantidade total auditada: 04 Valor aproximado do total auditável: 42 Percentual auditado: 9% 
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5. RESULTADOS DOS TRABALHOS DE AUDITORIA (Legenda: C = Constatação) 
 
5.1. INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE: 

N Situação encontrada Evidência Causa e/ou 
Efeito Encaminhamento e Critério 

C1 

Deficiência na formalização dos 
processos: 
(i) Processos de insalubridade e 
periculosidade sem instrução de 
Portaria de concessão. 
(ii) Processos não autuados, 
consubstanciados em folhas soltas e 
sem numeração e rubrica. 
(iii) Formulários de “Solicitação de 
pagamento de Adicional de 
Insalubridade e/ou Periculosidade” 
sem preenchimento (em especial a fl. 
02). 
(iv) Divergência interna na Portaria nº. 
694, de 12 de maio de 2011, uma vez 
que constou: “Adicional de 
Insalubridade por Agentes Biológicos 
em grau médio (20% por cento) do...” 
(v) Ausência de comunicação oficial 
ao servidor interessado referente a 
suspensão do pagamento do adicional 
de insalubridade de nível máximo. 
(vi) Divergência entre o laudo e 
portaria, uma vez que o primeiro 
identificou o cargo do servidor de 
SIAPE 1104385 como enfermeiro e a 
Portaria, auxiliar de enfermagem. 

(i) a (iii) Todas 
as amostras 
referente a 
concessão dos 
adicionais de 
insalubridade 
e 
periculosidade 
 
(iv) Portaria n. 
694/2011 
 
(v) Processo 
de 
insalubridade 
do servidor de 
SIAPE 
1522667 
(professor) 
 
(vi) Laudo do 
servidor de 
SIAPE 
1104385 e 
Portaria 
694/2011. 
 

Fragilidade no 
sistema de 
arquivamento 
dos 
documentos e 
na instrução 
dos processos 
de concessão 
dos adicionais 

a) Fazer constar nos autos do processo de 
concessão a respectiva Portaria. 
 
b) Promover a devida autuação do processo 
administrativo. 
 
c) Atualizar os formulários de solicitação de 
adicionais conforme o trâmite e metodologia 
dada atualmente aos processos. 
 
d) Emitir Portaria retificadora referente a 
Portaria 694/2011. 
 
e) Criar sistema de comunicação para cientificar 
servidor sobre suspensão de concessão de 
adicionais, conforme Orientação Normativa do 
Ministério do Planejamento e Gestão nº. 
02/2010, art. 10, parágrafo único, parte final. 
 
f) Fortalecer os controles internos, de forma a 
identificar erros a fim de retificá-los 
tempestivamente. 
 
Orientação Normativa MPOG/SRH nº. 02, de 19 
de fevereiro de 2010, art. 9º, parágrafo único. 
Decreto 97.458/89, art. 4º. Lei 9.784/99, art. 2º, 
parágrafo único, I. 
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(vii) Ausência de estabelecimento na 
Portaria de data de início da 
concessão do benefício. As portarias 
emitidas e que concedem 
insalubridade estabelecem que o 
início da concessão do benefício é a 
partir da data da emissão do laudo, 
com a expressão “a contar de”. 
Entretanto a Portaria do servidor 
SIAPE 2624065, que concedeu 20% 
de adicional, não estabeleceu como 
marco inicial a data da emissão do 
laudo: Portaria emitida em 08/09/2011 
e laudo em 15/08/2011. 

(vii) Portaria 
do servidor 
SIAPE 
2624065 
comparada 
com demais 
Portarias 
colhidas como 
amostras. 

N Situação encontrada Evidência Causa e/ou 
Efeito Encaminhamento 

C2 

Morosidade nos processos de 
concessão de insalubridade e 
periculosidade: 
(i) Entrevista realizada com o 
requerente após mais de um ano da 
solicitação: Servidor SIAPE 2624065 
(enfermeiro) – solicitação em 
20/01/2010 e entrevista em 
14/02/2011. 
(ii) Elaboração de laudo após três 
meses da realização de entrevista: 
Servidor SIAPE 14787008 (técnico em 
eletrotécnica) – entrevista em 
08/12/2010 e laudo em 24/03/2011. 
Servidor SIAPE 1478687 (técnico em 
laboratório) – entrevista em 

i) Solicitação 
(Mem FEO 
007) e ficha da 
entrevista do 
servidor 
 
ii) Questionário 
da entrevista e 
laudos dos 
servidores 
 
iii) Laudos 
técnicos e 
portarias 
respectivas 
(ns. 692 e 

Fragilidade 
nos controles 
internos 

Qualificar o trâmite dos processos de 
concessão de insalubridade e periculosidade, a 
fim de conceder maior celeridade ao 
procedimento. Nesse sentido, sugere-se a 
sistematização do processo, através, por 
exemplo, de manual prático que contemple 
inclusive prazos (viáveis) para a realização dos 
processos, dando maior segurança e 
transparência dos procedimentos (tempo e 
forma) aos administrados, com designação de 
servidor(s) específico(s) para 
monitorar/acompanhar os procedimentos. 
Princípio da eficiência administrativa. 
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06/12/2010 e laudo em 23/03/2011. 
(iii) Portarias publicadas após três 
meses da emissão do respectivo 
laudo: Servidor SIAPE 2200927 
(professor) – laudo emitido em 
19/05/2011 e portaria publicada em 
08/09/2011. Servidor SIAPE 1520650 
(enfermeiro) – laudo emitido em 
10/02/2011 e portaria publicada em 
12/05/2011. Servidor SIAPE 1522667 
(professor) – laudo emitido em 
19/05/2011 e portaria publicada em 
08/09/2011. 
Veja Anexo I a este Relatório. 

1.341) 

N Situação encontrada Evidência Causa e/ou 
Efeito Encaminhamento 

C3 

Divergências entre o laudo pericial e o 
Anexo I da Orientação Normativa 
MPOG/SRH n. 02, de 19 de fevereiro 
de 2010. 
(i) Atividades que executa o servidor 
de SIAPE 2200927 (professor) 
registradas no laudo não conclusivas 
quanto ao caráter permanente ou 
habitual de contato com animais com 
doenças infecto-contagiosas que 
caracterize a concessão de adicional 
no nível máximo de insalubridade. O 
mesmo em relação ao servidor de 
SIAPE 1478687 (técnico de 
laboratório) sendo que, inclusive, 
neste caso, há divergência interna no 

Processos de 
insalubridade 
dos servidores 
de SIAPE 
2200927 
(professor), 
1478687 
(técnico de 
laboratório), 
1522667 
(professor), e 
SIAPE 
1520650 
(enfermeiro) 

--- 

Efetuar revisão nos laudos emitidos a fim de 
verificar a adequabilidade do percentual 
concedido, conforme o grau de insalubridade de 
fato suportado pelos servidores. Em caso de 
valores pagos a maior, buscar o ressarcimento. 
Princípio da legalidade. 
Anexo I da Orientação Normativa MPOG/SRH 
n. 02, de 19 de fevereiro de 2010. 
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laudo – último parágrafo da página 01 
(trabalho técnico habitual em 
laboratório de análise clínica e 
histopatologia. Adicional 10%) e 
penúltimo parágrafo da página 03 
(geram o direito à percepção do 
adicional de insalubridade de grau 
máximo de 20%... sobre os 
vencimentos). 
(ii) Atividades registradas no laudo do 
servidor de SIAPE 1522667 
(professor) relacionadas a doenças 
infecto-contagiosas, conforme 
parágrafo terceiro da página 3 (Os 
materiais biológicos manipulados 
podem ser veiculadores das mais 
variadas doenças infecto-
contagiosas”), contudo o laudo não 
promoveu a análise de tais condições 
relatadas pelo interessado. O mesmo 
em relação ao servidor de SIAPE 
1520650 (enfermeiro), cujo laudo 
expressa no parágrafo sexto da 
página 2 a atividade “entrar em 
contato com doenças infecto-
contagiosas”, sendo que, neste último 
caso, a conclusão do laudo trata o 
servidor como se o cargo deste fosse 
o de professor. 

N Situação encontrada Evidência Causa e/ou 
Efeito Encaminhamento 

C4 Laudo técnico não contempla a Todos os Falta de Aprimorar, oportunamente, laudos técnicos com 
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plenitude das informações e dados 
constantes no Anexo III, da 
Orientação Normativa MPOG/SRH n. 
02, de 19 de fevereiro de 2010. E 
ausência de descrição no laudo das 
referidas avaliações “in loco”. E 
ausência de caracterização da forma 
de exposição do servidor ao risco 
(habitual ou permanente). E ausência 
de análise (no laudo) de todas as 
atividades descritas como realizadas 
pelo servidor de SIAPE 14787008 
(técnico em eletrotécnica) em especial 
a referente a contato com Raio X. 

laudos 
escolhidos 
para 
amostragem e 
ficha de 
entrevista do 
técnico em 
eletrotécnica. 

detalhamento 
no conteúdo 
do laudo e 
instrução do 
procedimento. 

vistas a adequá-lo à legislação afeta, em 
especial aos arts. 5º, §§ 3º e 4º, 6º, 7º e 8º e 
Anexo III da Orientação Normativa MPOG/SRH 
n. 02, de 19 de fevereiro de 2010, promovendo 
a instrução do procedimento de forma a melhor 
averiguar e comprovar os dados necessários à 
tomada de decisão (Lei 9.784/99, art. 29), bem 
como com análise de todas as atividades 
relatadas pelo servidor interessado – Lei 
8.112/90, artigos 69, § 1º e 72. 

N Situação encontrada Evidência Causa e/ou 
Efeito Encaminhamento 

C5 

Utilização de critérios diferenciados 
para o lançamento da data de início 
da concessão do adicional. A data de 
início da concessão, por vezes, 
retroage a data que consta na Portaria 
e em outras retroage ao primeiro dia 
do mês em que a Portaria foi 
publicada, conforme pode ser 
constatado no Anexo I deste 
Relatório. 

Todos os 
processos 
escolhidos 
para 
amostragem 

Ausência de 
sistematização 
(padronização) 
dos 
procedimentos 

Justificar a utilização de critérios diferenciados 
para lançamento do início da concessão dos 
adicionais e/ou efetuar padronização dos 
procedimentos quanto da concessão de 
adicionais, promovendo as correções devidas 
nos pagamentos efetuados. 
Princípio da isonomia. 

N Situação encontrada Evidência Causa e/ou 
Efeito Encaminhamento 

C6 

Pagamento a maior referente ao 
adicional de insalubridade e 
periculosidade concedido aos 
servidores: 

(i) a (iv) 
Informação do 
SIAPE e 
dados 

Fragilidade 
nos controles 
internos. Em 
alguns casos, 

a) Reaver as diferenças pagas a maior, após, 
contudo considerar a Recomendação da 
Constatação 5. 
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(i) SIAPE 014787008 (técnico em 
eletrotécnica) – Data início da 
concessão em 24/03/2011, 
proporcional de periculosidade no 
mês de março pago no valor de R$ 
55,96; diferença a maior de R$ 1,79. 
(ii) SIAPE 1104385 (enfermeiro) – 
Data início da concessão em 
20/04/2011, proporcional de 
insalubridade grau máximo no mês de 
março pago no valor de R$ 239,14, 
diferença a maior de R$ 19,92. 
(iii) SIAPE 419516 (técnico de 
laboratório) – Data início da 
concessão em 14/04/2011, 
proporcional de insalubridade grau 
médio no mês de abril pago no valor 
de R$ 185,81; diferença a maior de 
R$ 10,31. 
(iv) SIAPE 2624065 (enfermeiro) – 
Data início da concessão em 
15/02/2011, proporcional de 
insalubridade grau médio no mês de 
fevereiro pago no valor de R$ 169,39; 
diferença a maior de R$ 19,92. 
(v) Adicional de insalubridade pago no 
percentual de vinte por cento sobre os 
vencimentos básicos, quando a 
Portaria 1.341, de 08 de setembro de 
2011, estipulou adicional de 
insalubridade em grau médio, a contar 
de 19/05/2011. Pagamentos (até 

financeiros dos 
servidores. 
(v) Portaria 
1.341, de 08 
de setembro 
de 2011 e 
ficha financeira 
referente a 
2011 do 
servidor cujo 
SIAPE é 
1522667 

possivelmente, 
o cálculo tenha 
sido feito com 
base em 
números de 
dias diferentes 
do mês de 
concessão. 
Necessidade 
de 
sistematização 
das ações. Em 
relação ao (v) 
Portaria 
emitida quase 
quatro meses 
após a 
emissão de 
laudo. 

b) Estabelecer controles internos de revisão de 
lançamentos. Nesse sentido, sugere-se, caso 
ainda não seja esta a rotina administrativa, uso 
de listas de verificação (check lists), a 
segregação de funções para mais de um 
servidor (um efetua o calculo e outro faz o 
lançamento); estabelecer o procedimento de 
“revisão pelos pares” (colegas do mesmo setor 
revisam a documentação de lançamento e 
cálculo de outro, promovendo a triangulação 
das informações e dados constantes nos 
documentos de instrução), tudo com o objetivo 
de identificar erros de forma tempestiva, 
minimizando-os. Princípio de legalidade e 
segregação de funções. 
 
c) Quando novos laudos emitirem conclusão 
sobre eventual redução ou eliminação do grau 
de insalubridade ou periculosidade, criar 
mecanismos para publicação mais célere da 
respectiva Portaria e controles para melhor 
monitoramento do cumprimento desta. 
Art. 68, § 2º, Lei 8.112/90. Art. 10, parágrafo 
único, Orientação Normativa MPOG/SRH nº. 02, 
de 19 de fevereiro de 2010 
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agosto/11) no percentual máximo 
foram efetuados mesmo após 
emissão de laudo que considerou que 
a atividade que exerce o servidor é de 
insalubridade no grau médio. 

 
5.2. APOSENTADORIA: 

N Situação encontrada Evidência Causa e/ou 
Efeito Encaminhamento e Critério 

C7 

Deficiência na formalização dos processos: 
(i) Processo não autuado. 
(ii) Mapas de tempo de serviço sem 
assinatura do firmatário e data de emissão. 
(iii) Ausência da ficha SISAC na instrução do 
processo. 

Amostras 
referente a 
concessão de 
aposentadoria 

Fragilidade no 
sistema de 
arquivamento 
dos 
documentos e 
na instrução 
dos processos 

Promover a devida autuação e instrução do 
processo administrativo. Lei 9.784/99, art. 2º 

N Situação encontrada Evidência Causa e/ou 
Efeito Encaminhamento 

C8 

Ausência de declaração da autoridade 
competente acerca da existência ou não de 
processo administrativo disciplinar no qual o 
servidor conste como acusado ou indiciado. 

Todas as 
amostras 
referente a 
concessão de 
aposentadoria 

Fragilidade 
nos controles 
internos 

Fazer constar nos processos de aposentadoria 
de declaração da autoridade competente acerca 
da existência ou não de processo administrativo 
disciplinar no qual o servidor conste como 
acusado ou indiciado. Lei 8.112/90, art. 127, V. 

N Situação encontrada Evidência Causa e/ou 
Efeito Encaminhamento 

C9 

Divergências entre documentos que 
instruem os processos: Servidor SIAPE 
419943 – presença de percentuais de 
anuênios diferentes no mesmo processo 
(25% e 28%). Servidor SIAPE 419313 – 
valores diferentes de abono no mesmo 
processo (R$ 3.479,59 e R$ 3.466,54). 

Processos dos 
servidores 
SIAPE 419943 
e 419313 

Fragilidade 
nos controles 
internos 

Promover as retificações devidas no processo, 
saneando-o, bem como estabelecer controles 
internos capazes de melhor identificar 
incoerências no processo. Princípio da 
eficiência administrativa. 
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6. CONCLUSÃO: 
Destaca-se positivamente o fato de que os laudos sobre insalubridade e periculosidade foram elaborados por servidores 

do quadro, especialistas em segurança em engenharia de segurança do trabalho, cumprindo a legislação e, também, 
recomendação da Controladoria Geral da União (CGU). Outro aspecto positivo a ser ressaltado, quanto as ações da PRGRH neste 
trabalho de auditoria, é a entrega da totalidade da documentação solicitada pela AUDIN, e de forma sistematizada, obedecendo o 
disposto no art. 26, da Lei 10.180/2001 e, nesse sentido, tornando-se um bom exemplo de organização. 

As constatações negativas que merecem destaque, uma vez que exigem atenção especial por parte do gestor são: a 
primeira, quanto ao tempo despendido entre a solicitação do servidor do adicional de insalubridade e periculosidade e de sua 
concessão, conforme Constatação 02. A segunda é referente à necessidade de maior particularidade por ocasião da visitação dos 
especialistas quanto às condições de trabalho dos servidores que requereram o adicional, nesse sentido faz-se imprescindível a 
emissão de relatório de vistoria do local e condições de trabalho do servidor para fins de instrução do processo de concessão, 
consoante Constatação 04. Constatou-se, também, a necessidade de aprimoramento dos laudos, conforme Constatações 3 e 4, 
sendo que, inclusive, a Constatação 3, exige ações imediatas de revisão. Imprescindível é a regulação das constatações 5 e 6, 
uma vez que envolvem o Erário. A utilização de critérios diferenciados para o lançamento da data de início da concessão do 
adicional provoca diferenças significativas, que, portanto, caracteriza a necessidade de padronização e correção, entende-se. 
Chama-se a atenção ao Anexo I deste Relatório, para melhor visualização do achado. 

Por final, em relação aos controles internos sobre os tópicos auditados, traz-se à discussão, a importância de compilar as 
informações sobre insalubridade e periculosidade em manuais que sejam simples, mas práticos; compreensíveis pelo servidor 
médio, mas ao mesmo tempo abrangentes e completos. Entendemos que o fortalecimento dos controles internos por parte desta 
Pró-Reitoria, conforme recomendado (Recomendações 1.c, 1.f, 2, 6.b e 6.c), podem minimizar as irregularidades apontadas. 

Referente aos processos de aposentadoria, remete-se sua atenção a tabela 5.2 deste Relatório. 
 
7. ENCAMINHAMENTO:  

Por final, tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, encaminhamos o presente relatório para o 
magnífico Reitor e ao Pró-Reitor da unidade examinada, para ciência e implementações entendidas como cabíveis, conforme 
determinação do Manual de Auditoria Interna da UFPel. 

 
Pelotas, 30 de dezembro de 2011. 
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ANEXO I 
 

N Servidor Cargo SIAPE Adicional Portaria 
Data da 

solicitação 

Data da 

entrevista 

Data do 

laudo 

Data da 

Portaria 

Data 

constante 

na 

Portaria 

Data do 

início da 

concessão 

1 
Ana Amália 

Pereira Torres 
Enfermeiro 2624065 Insal. – 10% 366 20/01/10¹ 14/02/11¹ 15/02/11⁴ 15/03/11 15/02/11⁴ 15/02/11⁴ 

2 
Ana Amália 

Pereira Torres 
Enfermeiro 2624065 Insal. – 20% 1343 08/08/11 15/08/11 15/08/11 08/09/11⁴ Sem data 01/09/11⁴ 

3 

Cláudia 

Medeiros 

Centeno Gallo 

Enfermeiro 1099932 Insal. – 20% 692 29/03/11 29/03/11 29/03/11 12/05/11⁴ 29/03/11 01/05/11⁴ 

4 
Daniela Isabel 

Brayer Pereira 
Professor 2200927 Insal. – 20% 1341 ----- 19/05/11 19/05/11³ 08/09/11³/⁴ 19/05/11 01/09/11⁴ 

5 
Denise Gamio 

Dias 
Enfermeiro 1520650 Insal. – 10% 692 23/07/09 09/02/11 10/02/11³/⁴ 12/05/11³ 10/02/11⁴ 10/02/11⁴ 

6 
Dulcinea Blum 

Menezes 
Professor 1522667 Insal. – 10% 1341 05/05/11 18/05/11 19/05/11³ 08/09/11³ 19/05/11 01/09/11⁴ 

7 
Luiz Carlos 

Porto da Silva 

Técnico de 

laboratório 
419516 Insal. – 10% 690 ----- 14/04/11 14/04/11⁴ 12/05/11 14/04/11⁴ 14/04/11⁴ 

8 

Marli 

Terezinha 

Stein Backes 

Enfermeiro 1104385 Insal. – 20% 694 05/04/11 18/04/10 20/04/11⁴ 12/05/11 20/04/11⁴ 20/04/11⁴ 

9 
Marcelo Paula 

de Castro 

Técnico em 

eletrotécnica 
14787008 Periculosidade 519 1º/12/10 08/12/10² 24/03/11²/⁴ 07/04/11 24/03/11⁴ 24/03/11⁴ 

10 

Silvana 

Pereira de 

Souza 

Técnico de 

laboratório 
1478687 Insal. – 20% 519 26/11/10 06/12/10² 23/03/11² 07/04/11⁴ 24/03/11 01/04/11⁴ 

¹ Constatação 2(i) 
² Constatação 2(ii) 
³ Constatação 2(iii) 
⁴ Constatação 5 


