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Relatório Técnico de Segurança e Medicina do Trabalho 
 

Terminais Rodoviários do Sistema Transcol- CETURB  

 
 
    Nos dias 20, 21e 22 de Janeiro de 2014, foram feitas visitas técnicas de segurança e 
medicina do trabalho nos terminais rodoviários administrados pela CETURB, onde foram 
encontradas situações extremas de risco para servidores e usuários do sistema transcol. 

 

Locais inspecionados: 
 
Terminal rodoviário de Campo Grande. 
Terminal rodoviário de Itacibá. 
Terminal rodoviário de Jardim América. 
Terminal rodoviário de São Torquato. 
Terminal rodoviário do Ibes. 
Terminal rodoviário de Vila Velha. 
Terminal rodoviário de Itaparica. 
Terminal rodoviário de Carapina. 
Terminal rodoviário de Laranjeiras. 
Terminal rodoviário de Jacaraípe. 

 
 

    Através das visitas técnica de Segurança e Medicina do Trabalho descritas neste 
relatório, verificou-se que os terminais rodoviários do sistema transcol, necessitam de 
algumas modificações para se enquadrar com as Normas Regulamentadoras de Segurança 
e Medicina do Trabalho da lei nº 6.514 de 22/12/1977, que serão apresentadas a seguir: 
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- Proteção Contra Incêndio: sem sinalização de emergência, extintores vencidos, 
mangueiras de incêndio deterioradas. 
 

NR 23- Todas as empresas e órgãos públicos deverão possuir: 
 
a) Proteção contra incêndio; 
 
b) Equipamento suficiente para combater o fogo em seu início; 
  
c) Pessoas adestradas no uso correto desses equipamentos; 
 
- Os extintores deverão ser colocados em locais. 
 
a) De fácil visualização; 
 
b) De fácil acesso; 
 
c) Onde haja menos probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso; 
 
- Os locais destinados aos extintores devem ser assinalados por um circulo vermelho ou por 
uma seta larga, vermelha com borda amarelas. 
 
- Deverá ser pintada de vermelho uma largura área do piso embaixo do extintor, a qual não 
poderá ser obstruída por forma nenhuma, essa área deverá ser no mínimo de 1m x 1m. 
 
- Os extintores não deverão ter sua parte superior a mais de 1,60m acima do piso. 
 
- Em todos os estabelecimentos ou locais de trabalho só devem ser utilizados extintores de 
incêndio que obedeçam às normas brasileiras ou regulamentos técnicos do Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial- INMETRO, garantindo essa 
exigência pela aposição nos aparelhos de identificação de conformidade de órgão de 
certificação credenciados pelo INMETRO. 
 
- Todos os estabelecimentos, mesmo os dotados de chuveiro automáticos, deverão ser 
providos de extintores portáteis, a fim de combater o fogo em seu início.  

 - Todo extintor deverá ter uma ficha de controle de inspeção. 

- Cada extintor deverá ser inspecionados visivelmente a cada mês, examinando-se o 
seu aspecto, os lacres, os manômetros quando o extintor for do tipo pressurizado, 
verificando se o bico e válvula de alívio não estão entupidos. 

- Cada extintor deverá ter uma etiqueta de identificação presa ao seu bojo, com data 
em que foi carregado, data para recarga e nº de identificação. Essa etiqueta deverá 
ser protegida convenientemente a fim de evitar que esses dados sejam danificados. 

 

 

mailto:presidencia@sindipublicos.com.br
http://www.sindipublicos.com.br/


 

 

Rua Gama Rosa, 111 – Centro - Vitória/ES – CEP: 29 015-100 – Telefones: (27)3205-4550 
E-mail: presidencia@sindipublicos.com.br  - www.sindipublicos.com.br 

 

 
 

 

 

 

- Os cilindros dos extintores de pressão injetada deverão ser pesados semestralmente. Se a 
perda de peso for além de 10% do peso original, deverá ser providenciado sua recarga. 

- Nos locais de risco elevado ou médio deverá haver um sistema de alarme capaz de dar 
sinais perceptíveis em todos os locais do terminal rodoviário. 

 

    

                Foto 01 – terminal de Itacibá: mangueiras de incêndio danificadas. 
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               Foto 02- terminal de Campo Grande: extintores trancados e vencidos. 
 

   
         Foto 03 – terminal de Carapina: todos os extintores descarregados e vencidos. 
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   Foto 04 – terminal de Jacaraipe: extintor da sala dos fiscais da CETURB descarregado. 
 

   
       Foto 05 – terminal de Jardim América: todos os extintores sem selo de validade. 

mailto:presidencia@sindipublicos.com.br
http://www.sindipublicos.com.br/


 

 

Rua Gama Rosa, 111 – Centro - Vitória/ES – CEP: 29 015-100 – Telefones: (27)3205-4550 
E-mail: presidencia@sindipublicos.com.br  - www.sindipublicos.com.br 

 

 
 

 

 

   
                 Foto 06 – terminal de Laranjeiras: todos hidrômetros danificados. 
 

   
                           Foto 07 – terminal de São Torquato: extintores descarregados. 
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                              Foto 08 - terminal de Vila Velha: extintores vencidos. 
 

   
                                Foto 09 – terminal do Ibes: extintores descarregados. 
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                         Foto 10 – terminal de Itaparica: extintores descarregados. 
 
   
* Comentário:  
 
Foram encontrados vários extintores vencidos e danificados, além de algumas barracas e 
lanchonetes sem extintores.  
Importante inspeção destes locais pelo Corpo de Bombeiros e CETURB, para prevenção no 
combate ao fogo no caso de incêndio.  
 
 
- PCMSO / Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. 
 
NR07 
 
- Esta Norma Regulamentadora estabelece a obrigatoriedade da elaboração e 
implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam 
trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
– PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus 
trabalhadores. 
 
- Esta NR estabelece os parâmetros mínimos e diretrizes gerais a serem observados na 
execução do PCMSO, podendo os mesmos serem ampliados mediante negociação coletiva 
de trabalho. 
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- O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo 
da saúde dos trabalhadores, devendo estar articulado com o dispositivo nas demais NR. 
 
- O PCMSO deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de 
trabalhadores, privilegiando o instrumento clínico-epidemiológico na abordagem da relação 
entre sua saúde e o trabalho. 
 
- O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos 
agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da 
constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde 
dos trabalhadores. 
 
- O PCMSO deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos 
trabalhadores, especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais NR. 
 
 
- PPRA / Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 
 
NR 09 
 
- Esta Norma Regulamentadora – NR9 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e 
implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam 
trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – 
PPRA, visando á prevenção da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da 
antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos 
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em 
consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 
 
* Comentário:  
 
Os programas PPRA e PCMSO devem ser atualizados anualmente e disponibilizados para 
os servidores. 
 
 
– Comissão Interna de Prevenção de Acidente- CIPA.  
 
NR 05 
 
- Devem constituir CIPA, por estabelecimento, e mantê-la em regular funcionamento as 
empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração 
direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como 
outras instituições que admitam trabalhadores como empregados. 
 
* Comentário:  
 
Sugiro a presença de um integrante da CIPA em cada terminal para prevenção de 
acidentes. 
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Equipamento de Proteção Individual - EPI. 
 
NR 06 
 
- Para fins de aplicação desta norma regulamentadora, considera-se EPI todo dispositivo ou 
produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos 
suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 
 
- Entende-se como equipamento conjugado de proteção individual todo aquele composto 
por vários dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que 
possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a 
saúde no trabalho. 
 
- A empresa ou qualquer empregador, é obrigado a fornecer aos empregados gratuitamente 
EPI adequado para o risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas 
seguintes circunstâncias:  
 
a) Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os 
riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho; 
 
b) Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; 
 
c) Para atender as situações de emergência; 
 
 
Medidas de Proteção Pessoal  
 
- É obrigatório o fornecimento aos trabalhadores, gratuitamente de equipamentos de 
proteção individual (EPI), nas seguintes circunstâncias: 
 
a) Sempre que as medidas de proteção coletivas forem tecnicamente comprovadas 
inviáveis, ou quando não oferecerem completa proteção contra os riscos decorrentes do 
trabalho; 
 
b) Enquanto as medidas de proteção coletivas estiverem sendo implantas; 
 
c) Para atender situações de emergência; 
 
- Os equipamentos de proteção individual devem ser adequados aos riscos e mantidos em 
perfeito estado de conservação e funcionamento. 
 
- O empregar deve exigir que os trabalhadores utilizem os EPIs. 
 
- Cabe ao empregador orientar o empregado sobre o uso do EPI. 
 
a) Proteção da cabeça olhos e face: 
 
1- Boné para proteção contra o sol, chuva e salpicos; 
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2- Óculos de proteção de radiação não ionizantes;  
 
b) Proteção auditiva: 
 
1- Protetores auriculares para as atividades com níveis de ruído prejudiciais à saúde. 
 
c) Proteção dos membros inferiores: 
 
1- Botas impermeáveis e antiderrapantes  
 
d) Proteção do corpo inteiro: 
 
1- Camisas (uniforme) com faixas refletivas; 
 
e) Proteção contra queda com diferença de nível. 
 
1- Cinto de segurança para trabalhos acima de dois metros, quando houver risco de queda. 
 
- Cabe ao trabalhador usar os equipamentos de proteção individual indicados para as 
finalidades a que se destinarem e zelar pela sua conservação. 
 
 
- O Ministério do Trabalho e Emprego poderá determinar o uso de outros 
equipamentos de proteção individual, quando julgar necessário. 
 

  
 Foto 11 – torre da caixa d’água, utilização obrigatória de cinto de segurança em todos os 
terminais do sistema transcol.                             
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  O cinto de segurança tipo paraquedista deve ser utilizado em atividades a mais de 2,00m 
(dois metros) de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador. 
 
- O cinto de segurança deve ser dotado de dispositivo trava-quedas e estar ligados a cabo 
de segurança independente da estrutura do andaime. 
 
- O cinto de segurança tipo paraquedista deve possuir argolas e mosquetões de aço forjado, 
ilhoses de material não-ferroso e fivela de aço forjado ou material de resistência  e 
durabilidade equivalente. 
  
 
* Comentário:  
 
Deve ser fornecido e cobrado o uso destes EPI’s. 
   
 
- Ergonomia: mobília danificada. 
 

NR. 17 
 
Esta norma regulamentadoras visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das 
condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a 
proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. 
 
Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 
trabalhadores, cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a 
mesma abordar, no mínimo, as condições de trabalho conforme estabelecido nesta norma. 
 
- Mobiliário dos postos de trabalho: 
 
- Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentado, o posto de trabalho deve 
ser planejado ou adaptado para esta posição. 
 
- Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito de pé, as bancadas, mesas, 
escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, 
visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos: 
 
a) Ter altura e característica da superfície de trabalho compatível com o tipo de atividade, 
com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento; 
 
b) Ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador; 
 
c) Ter características dimensionais que possibilitam posicionamento e movimentação 
adequados aos segmentos corporais; 
 
- Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos 
mínimos de conforto: 
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a) Altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida; 
 
b) Características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento; 
 
c) Borda frontal arredondada; 
 
d) Encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar; 
 
- Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados, a partir da análise 
ergonômica do trabalho, poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao 
comprimento da perna do trabalhador. 
 
- Nas atividades que envolvam leitura de documentos para digitação, datilografia ou 
mecanografia deve: 
 
a) Ser fornecido suporte adequado para documentos que possa ser ajustado 
proporcionando                                      
boa  postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e 
fadiga visual;     
 
b) Ser utilizado documentos de fácil legibilidade, sempre que possível, sendo vedada a 
utilização de papel brilhante, ou de qualquer outro tipo que provoque ofuscamento; 
 
- Os equipamentos utilizados no processo eletrônico de dados com terminais de vídeo 
devem observar o seguinte: 
 
a) Condições de mobilidade suficientes para permitir o ajuste da tela do equipamento à 
iluminação do ambiente, protegendo-a contra reflexos, e proporcionar corretos ângulos de 
visibilidade ao trabalhador; 
 
b) O teclado deve ser independente e ter mobilidade, permitindo ao trabalhador ajustá-lo de 
acordo com a tarefa a serem executadas; 
 
c) A tela, o teclado e o suporte para documentos devem ser colocados de maneira que as 
distâncias olho-tela, olho-documento sejam aproximadamente iguais; 
 
d) Serem posicionados em superfícies de trabalho com altura ajustável; 
 
- Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e 
atenção constante, tais como: salas de controle, laboratório, escritórios, salas de 
desenvolvimento ou análise de projetos, dentre outros, são recomendadas as seguintes 
condições de conforto: 
  
a) Nível de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 101152, norma brasileira registrada 
no INMETRO; 
 
b) Índice de temperatura efetiva entre 20 e 23ºC; 
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c) Velocidade do ar não superior a 0,75m/s; 
  
d) Umidade relativa do ar não inferior a 40%; 
  
              

   
  Foto 12 – terminal de Vila Velha: cadeiras com parafusos aparecendo na dos servidores 
da CETURB. 
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                     Foto 13 – mobília danificada nos terminais do sistema transcol. 
 

    
  Foto 14 – ficha de controle: letras pequenas e iluminação precária causa problema de 
vista nos servidores da CETURB. 
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Ainda nesta norma; 
 
- Luminosidade: falta de luminosidade artificial em todos os terminais rodoviários. 
 
 
- Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, natural ou artificial, geral 
suplementar, apropriada à natureza da atividade. 
 
- A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e difusa. 
 
- A iluminação geral ou suplementar deve ser projetada e instalada de forma a evitar 
ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos. 
 
- Os níveis mínimos de iluminamento a serem observados nos locais de trabalho são os 
valores de iluminâncias estabelecidas na NBR 5413, norma brasileira no INMETRO. 
 
- A medição dos níveis de iluminamento previsto no item acima deve ser feito no campo de 
trabalho onde se realiza a tarefa visual, utilizando-se de luxímetro com fotocélula corrigida 
para a sensibilidade do olho humano e em função do ângulo de incidência. 
 
 

   
   Foto 15 – terminal de Vila Velha: nova plataforma já apresenta baixa luminosidade. 
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       Foto 16 – todos os terminais estão com lâmpadas queimadas nas plataformas 
 
. 
* Comentário:  
 
Este é um fator relevante para o conforto visual, que pode influenciar na produtividade e 
qualidade final do trabalho. 
À Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) determina a quantidade mínima de 
iluminação para diversas atividades, seguir esta normatização e apenas o primeiro passo 
para ser ter um ambiente saudável, neste sentido deve-se preocupar-se com a localização 
dos postos de trabalho em relação ás luminárias. 
 
- Acessibilidade. 
 
- Foram constatadas algumas situações de impedimento de acesso para pessoas especiais 
e idosos, as rampas não possuem espaço suficiente para à subida de cadeira de rodas. Nos 
lugares visitados não possuem banheiros para portadores de necessidades especiais, 
sendo necessários ajustes. 
 
- O sistema da acessibilidade é uma das questões centrais para a qualidade de vida e o 
pleno exercício de cidadania pelas pessoas portadoras de deficiência. 
 
- Acessibilidade é a possibilidade e a condição de alcance para utilização, com segurança e 
autonomia dos espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transporte e meio 
de comunicação. 
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- Do ponto de vista das técnicas de engenharia e arquitetura, as condições para assegurar á 
acessibilidade encontra-se em diversas normas da (ABNT) Associação Brasileira de 
Normas Técnicas. 
 
 
- Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade: instalações inadequadas, 
lâmpadas queimadas, luminárias não oferecem boa iluminação. 
 
NR 10- Objetivo: 
 
Esta Norma Regulamentadora, estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a 
implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a 
segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em 
instalação elétricas. 
 
Esta NR se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as 
etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas 
e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades, observando-se as normas técnicas 
oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão destas as 
normas internacionais cabíveis. 
 
- As instalações elétricas devem ser construídas, montadas, operadas, reformadas, 
ampliadas, reparadas e inspecionadas de forma a garantir a segurança e a saúde dos 
trabalhadores e dos usuários. 
 
- As instalações elétricas devem ser mantidas em condições seguras de funcionamento e 
seus sistemas de proteção devem ser inspecionados e controlados periodicamente, de 
acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos. 
 
- As áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos devem ser dotadas de 
proteção contra incêndio e explosão conforme dispõe esta NR. 
 

- Nas instalações e serviços em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de 
segurança, destinada à advertência e à identificação. 
 
- A responsabilidade quanto ao cumprimento desta NR são solidárias aos dirigentes, 
contratantes e contratadas envolvidas. 
 
- Os trabalhadores devem interromper suas tarefas 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. 
 
- Na ocorrência do não cumprimento das normas constantes nesta NR, o Ministério do 
Trabalho e Emprego adotará as providências estabelecidas nesta NR. 
 

mailto:presidencia@sindipublicos.com.br
http://www.sindipublicos.com.br/


 

 

Rua Gama Rosa, 111 – Centro - Vitória/ES – CEP: 29 015-100 – Telefones: (27)3205-4550 
E-mail: presidencia@sindipublicos.com.br  - www.sindipublicos.com.br 

 

 
 

 

 

    
   Foto 17 – terminal de Campo Grande: instalações elétricas inadequadas na sala dos 
fiscais da CETURB. 
 

    
                Foto 18 – terminal de Itacibá: luminárias com conectores quebrados. 
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  Foto 19 – terminal de Vila Velha: instalações elétricas inadequadas na sala dos fiscais da 
CETURB. 
 
 
*Comentário: 
 
As instalações elétricas de todos os terminais necessitam de manutenção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:presidencia@sindipublicos.com.br
http://www.sindipublicos.com.br/


 

 

Rua Gama Rosa, 111 – Centro - Vitória/ES – CEP: 29 015-100 – Telefones: (27)3205-4550 
E-mail: presidencia@sindipublicos.com.br  - www.sindipublicos.com.br 

 

 
 

 

 

 
- Edificação: afundamento do solo, estrutura metálica danificada.  
 
NR 8 - Determina-se, para fins de aplicação desta presente NR. 
 
Estabelecer requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações, para 
garantir segurança e conforto aos que nelas trabalham. 
É importante salientar que o superintendência regional do trabalho, à vista do laudo técnico 
do serviço competente, que demonstre grave iminente risco para o trabalhador poderá 
interditar estabelecimento, setor de serviço, indicando na decisão tomada com a 
brevidade que a ocorrência exigir e as providências que deverão ser adotadas para 
prevenção de infortúnios de trabalho. 
 
 

 
                      Foto 20 – terminal de São Torquato: afundamento do solo. 
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                      Foto 21 – terminal de São Torquato: afundamento do solo. 
 

   
                      Foto 22 – terminal de Jardim América: afundamento do solo. 
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                    Foto 23 – terminal de Jardim América: afundamento do solo. 
 

   
                       Foto 24 – terminal de Itaparica: estrutura metálica retirada. 
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                         Foto 25 – terminal de Itaparica: estrutura metálica retirada. 
 
 
*Comentário: 
 
A retirada das estruturas metálicas da cobertura do terminal de Itaparica deixam servidores 
e usuários expostos ao sol e as chuvas. 
 
 
Solo: 
 
O afundamento do solo do terminal de Jardim América deve ser analisado para indicar as 
causas e não prejudicar a estrutura dos pilares.  
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  Segurança no interior dos Terminais: 
 
   
 - Dentre as Classificações dos Principais Riscos Ocupacionais desta Norma 
Regulamentadora de Segurança do Trabalho, verificamos que a insegurança no interior 
dos terminais tem causado graves sintomas de stress físico e/ou psíquico, devido ás 
ocorrências de criminalidade dentro dos terminais. 
   Os servidores da CETURB que trabalham nos terminais, também são expostos a 
situações de risco a vida.  
    Em uma situação de stress o organismo humano redistribui suas fontes de energia, 
antecipando uma agressão iminente, se esse estado persistir por muito tempo o dano será 
inevitável. 
   Mesmo com a presença quase que imperceptível de guardas patrimoniais, ainda assim 
ocorre, consumo e trafico de drogas, pessoas com armas de fogo, assaltos, depredações 
do pratrimônio público, brigas e ameaças, problemas relatados pelos servidores da 
CETURB e usuários do sistema transcol. 
 
Algumas doenças causadas pelo stress devido insegurança nos terminais: depressão, 
hipertensão, obesidade, problemas de pele, distúrbios mentais e falta de sociabilidade. 
 

   
   Foto 26 – abrigo, violência e outros crimes nos terminais rodoviários administrados pela 
CETURB. 
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- Responsabilidade das Empresas e Órgãos Públicos com seus empregados: 
 
a) Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança do trabalho; 
 
b) Instruir os empregados, quando às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do 
trabalho ou doença ocupacional; 
 
c) Adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente; 
 
d) Facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente; 
 
- Cabe aos empregados: 
 
a) Observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções; 
 
b) Colaborar com a empresa ou órgão, na aplicação dos dispositivos desta NR; 
 
- As empresas ou órgãos públicos deveram ainda constituir: 
 
- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), de conformidade com instruções 
expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos estabelecimento ou locais nelas especificadas. 
 
 
 
- Do Direito: 
 
- A Constituição brasileira de 1988 consagra o direito ao meio ambiente do trabalho  
adequado tutelando-o imediatamente, no artigo 7º, itens XXII, XXIII; artigo 39, paragrafo 3º;  
e artigo 200, itens II e VIII. 
- Com efeito, a vigente carta reconhece, entre os direitos sociais dos trabalhadores urbanos 
e rurais, a redução dos riscos inerentes do trabalho, por meio de norma de saúde, higiene e 
segurança; o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou 
perigosas na forma da lei e o “seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, 
sem excluir a indenização a que está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa”. 

- A mesma Constituição determina a extensão do direito à “redução dos riscos inerentes ao 
trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança”, aos servidores ocupantes de 
cargo público. 
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Conclusão  

  

 
                                                                                                                                                                       

      Conforme visita aos terminais rodoviários do sistema transcol administrados pela 
CETURB a baixo, foi constatado varias condições inadequadas de trabalho. 
 

Terminal rodoviário de Campo Grande. 
Terminal rodoviário de Itacibá. 
Terminal rodoviário de Jardim América. 
Terminal rodoviário de São Torquato. 
Terminal rodoviário do Ibes. 
Terminal rodoviário de Vila Velha. 
Terminal rodoviário de Itaparica. 
Terminal rodoviário de Carapina. 
Terminal rodoviário de Laranjeiras. 
Terminal rodoviário de Jacaraípe. 

 
  
      Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho, aplicadas neste 
relatório: 
 
NR 5- COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTE. 
NR 6- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. 
NR 7- PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL. 
NR 8- EDIFICAÇÕES 
NR 9- PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS. 
NR 10- SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE. 
NR 17- ERGONOMIA. 
NR 18- CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA.  
DA CONSTRUÇÃO. 
NR 23- PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO. 
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      - Medidas obrigatórias de acordo com as normas de segurança do trabalho:  
 
     1- Em todos dos terminais rodoviários foram encontrados extintores vencidos, 
descarregados, mangueiras de incêndio danificadas, hidrômetros quebrados e 
equipamentos de combate ao fogo trancados em salas. 
          - Á NR 23 de Proteção Contra Incêndios determina que estes equipamentos 
deverão ser colocados em locais de fácil acesso, fácil visualização, onde haja menos 
probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso e em perfeitas condições de uso. 
          - É importante adoção de algumas medidas referente esta norma: pessoas 
treinadas para manusear estes equipamentos, inspeção periódica dos extintores, inspeção 
periódica das mangueiras de incêndio, buscar mecanismos para manter estes 
equipamentos em boas condições de uso e em locais de fácil acesso. 
         - Mesmo com alvará de licença do CBM Corpo de Bombeiros Militar em dia, as fotos 
mostram a falta de inspeção dos equipamentos de Proteção Contra Incêndios de acordo 
com esta norma. 
 
 
     2- É obrigatório o fornecimento gratuitamente de equipamentos de proteção individual 
(EPI), sem ônus ao trabalhador, sendo ele adequado para as atividades desenvolvidas, 
consoante ás disposições contidas na NR6. 
       - É proibido à manutenção de torres de caixas d’água sem os devidos EPI’s, o cinto de 
segurança tipo paraquedista deve ser utilizado em atividades a mais de 2,00m (dois metros) 
de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador, conforme NR 18. 
        - Portanto sugiro fornecimento do EPI e treinamento de trabalho em altura ao 
empregado responsável pela atividade 
 
 
      3- Compete ao empregador conforme NR7 Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional: Garantir a elaboração e efetiva implementação do (PCMSO), bem como zelar 
pela sua eficácia e atualização do programa; 
         - Custear, sem ônus para o empregado, todos os procedimentos relacionados ao 
PCMSO. 
         - Todo estabelecimento deverá estar equipado com material necessário à prestação de 
primeiros socorros, considerando-se as características da atividade desenvolvida; manter 
estes materiais guardados em local adequado, e aos cuidados de pessoa treinada para 
esse fim, de acordo com a NR07. 
         - Este programa deverá ser atualizado e disponibilizado para os trabalhadores da 
CETURB. 
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      4- É obrigatória a implementação e atualização anual da NR9 (PPRA) Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais, por parte de todos os empregadores e instituições que 
admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais – PPRA, visando á prevenção da saúde e da integridade dos trabalhadores, 
através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência 
de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em 
consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 
         - Este programa deverá ser atualizado e disponibilizado para os trabalhadores da 
CETURB. 
                  Execução das medidas de controle contidas no PPRA. 
 
 
       5- Cadeiras com parafusos aparecendo, mobílias danificadas, situações em desacordo 
com a NR17.  
         - Luminosidade precária em todos os terminais: lâmpadas queimadas, falta de 
manutenção de acordo com a NR 10, refletores mal direcionados, escuridão em alguns 
pontos sendo esconderijo de usuários de drogas. 
         - Ainda referente NR 17 a ficha de controle na foto nº15 mostra o desconforto com 
letras pequenas e iluminação precária que deixam os servidores da CETURB com 
problemas de vista e tonturas. 
         - A NR 17 estabelece que em todos os locais de trabalho deve haver iluminação 
adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade, a 
iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e difusa. 
        - È importante consultar um engenheiro especialista em segurança do trabalho para 
verificar a luminosidade destes locais. 
 
 
           6- De acordo com a NR 05 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes-CIPA, tem 
como objetivo a preservação de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a 
tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da 
saúde do trabalhador. 
            - A CIPA deve acompanhar as medidas de segurança, a fim de preservar a vida 
humana e o meio ambiente no trabalho.  
 
 
          7- Verificar afundamento do solo dos terminais de Jardim América e São Torquato, 
a NR 08 estabelece requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas 
edificações, para garantir segurança e conforto aos que nelas trabalham. 
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          8- A falta de segurança pública nos terminais causam vários problemas de saúde nos 
servidores da CETURB, conforme classificações dos principais riscos ocupacionais: 
 
              Riscos Ergonômicos: situações causadoras de stress físico ou psíquico. 
 
              - Um conjunto de reações do organismo que provocam uma excitação emocional 
ou perturbação/esgotamento físico ou emocional. 
              - O stress causado pela falta de segurança nos terminais rodoviários 
administrados pela CETURB deixam servidores com doenças como: hipertensão, 
problemas de pele, dor de cabeça, depressão, problemas de sociabilidade e de família, 
tendo nexo causal com o stress. 
             - A Presença da (PM) Policial Militar nos terminais é uma medida importante para 
melhoramento das condições de trabalho dos servidores da CETURB, terceirizadas e 
proteção de usuário do sistema transcol. 
 
             Riscos de Acidentes: iluminação inadequada, probabilidade de incêndio e outras 
situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes. 
            - Medidas a serem tomas: manutenção de lâmpadas, inspeção de extintores entre 
outras medidas de antecipação de risco. 
 
 
               Estas Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho 
obrigam o ajuste e adequação destas condições, de acordo com esta lei 
complementar em questão. 
     
                Afirmo que todas as condições aqui fotografadas dentre outras são 
incompatíveis quando confrontadas com as Normas Regulamentadoras de Segurança 
e Medicina do Trabalho.    
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Vitória- ES 30 de Janeiro de 2014. 

 
 

________________________ 
Técnico de Segurança no Trabalho 

Alysson Mário C. Leopoldo 
Reg. MTE nº ES/0027391 
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Apresentação 

 
 

 
À Diretoria 
 
 
 
      Em cumprimento as determinações da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores e 
Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo SINDIPÚBLICOS, respaldadas pelos 
dispositivos legais que conferem ao sindicato amplos poderes para defesa dos interesses 
da categoria que representa. 
 
   Vem apresentar Relatório Técnico de Segurança e Medicina do Trabalho referente ás 
inconformidades existentes nos terminais rodoviários administrados pela CETURB, aqui 
relacionados:  
 

Terminal rodoviário de Campo Grande. 
Terminal rodoviário de Itacibá. 
Terminal rodoviário de Jardim América. 
Terminal rodoviário de São Torquato. 
Terminal rodoviário do Ibes. 
Terminal rodoviário de Vila Velha. 
Terminal rodoviário de Itaparica. 
Terminal rodoviário de Carapina. 
Terminal rodoviário de Laranjeiras. 
Terminal rodoviário de Jacaraípe. 

 
   Onde foram encontradas várias condições inadequadas de trabalho, para ás providências 
que achar cabíveis, a fim de proporcionar melhores condições de trabalho para os 
servidores estaduais e melhor acesso para usuários. 
 
    É importante salientar que este laudo foi baseado na visita in loco visando demonstrar a 
realidade dos fatos que serão apresentados nas páginas á seguir. 
 
 
 

Vitória- ES 30 de Janeiro de 2014. 
 

 

                                                          _______________________ 
Técnico de Segurança no Trabalho 

Alysson Mário C. Leopoldo 
Reg. MTE nº ES/0027391 
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