Relatório de Segurança e Medicina do Trabalho
Ciretran de Vitória/ES

Ciretran – Vitória/ES, situado à Avenida Nossa Senhora da Penha, nº1388, Vitória - ES
foram encontradas várias condições inadequadas de trabalho levando o trabalhador a
diversos riscos de doença ocupacional que serão demonstrados a seguir:
No dia 21/03/2014, foi feita uma visita técnica à Ciretran de Vitória/ES.
Local inspecionado: quatro pavimentos, sendo parte interna e externa da edificação.

Doença de Concreto e Vidro
Na visita ao Ciretran de Vitória foi constatado que a edificação não proporciona boa
qualidade de trabalho aos servidores estaduais: salas sem janelas, iluminação artificial
excessiva, sistema inadequado de segurança em combate a incêndio, sem alvará do CBM
Corpo de Bombeiros Militar e espaços fechados tem causando doença ocupacional e
doença do trabalho nos servidores do Ciretran.
Doenças ocupacionais são as moléstias de evolução lenta e progressiva, originárias de
causa igualmente gradativa e durável, vinculadas às condições de trabalho.
Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa pública
ou privada, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte, a perda
ou perturbação da capacidade para o trabalho permanente ou temporário.
À Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica as doenças relacionadas a estes
edifícios fechados de Síndrome do Edifício Doente, os males da síndrome surgem graças
ao contaminado meio ambiente em seu interior.
O edifício do Ciretran de Vitória é, de acordo com as Normas Regulamentadoras de
Segurança e Medicina do Trabalho, lugar insalubre e perigoso.
As instalações inadequadas do novo edifício do Ciretran de Vitória causam nos servidores
dor de cabeça; irritação, secura, dor nos olhos e lacrimejamento; constipação e irritação
nasal; dor e irritação na garganta; dificuldade respiratório e sensação de opressão; fadiga;
letargia; secura, coceira e irritação na pele; dificuldade de concentração e outras doenças
ocupacionais.
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1.1- Edificação:
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.
NR 9 – Do Objetivo: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais:
Esta Norma Regulamentadora estabelece a obrigatoriedade da elaboração e
implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam
trabalhadores, visando a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através
da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da ocorrência.

Foto 01 – sala de (TELEATENDIMENTO CAR) sem janela causando fobia nos servidores.
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Foto 02 – salas com iluminação artificial excessiva, causando dor de cabeça e outras
doenças ocupacionais.

Foto 03 – sala do CAD entre outras sem janelas.
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Foto 04 – sala do SCD sem janela causando fobia em servidores do CIRETRAN.

Foto 05 – poucas salas com janelas, e todas inadequadas na altura.
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Foto 06 – salas no 2º pavimento com mau cheiro de animal morto na tubulação do ar
condicionado.

Foto 07 – futuro pátio de vistoria inadequado.
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* Comentário:
Edificação sem janelas suficientes e com mau cheiro de animal morto na tubulação do ar
condicionado central no 2º pavimento.
Futura instalação do pátio de vistoria, espaço inadequado para à atividade.

1.4- Proteção Contra Incêndio: sinalização inadequada de emergência, edifício com
muitos labirintos e sem alvará do CBM Corpo de Bombeiro Militar.
NR 23- Todas as empresas e órgãos públicos deverão possuir:
a) Proteção contra incêndio;
b) Saída suficiente para a rápida retirada do pessoal em serviço, em caso de incêndio;
c) Equipamento suficiente para combater o fogo em seu início;
d) Pessoas adestradas no uso correto desses equipamentos;
- Onde não for possível o acesso imediato às saídas, deverão existir, em caráter
permanente e completamente desobstruídos, circulações internas ou corredores de acesso
contínuos e seguros.
- 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.
- Devem ser pintadas 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.
- Os extintores não deverão ser localizados nas paredes das escadas.

* Comentário:
Condições inadequadas de combate ao incêndio, sinalização de emergência confusa e
muitos labirintos.
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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 ao Ciretran de Vitória/ES. Foram constatadas inconformidades com as
referidas Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho, aqui aplicadas:
NR 8- EDIFICAÇÕES.
NR 9- PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS.
NR 23- PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS.
Diante dos fatos relatados concluo que, a edificação em análise é inadequada devido
a falta de janelas, iluminação excessiva com paredes brancas devido ocupação antiga de
uma clinica médica, edifício com muitos labirintos dificultando a saída da edificação sendo
altamente perigoso em caso de incêndio, mau cheiro de animal morto na tubulação do ar
condicionado no 2º pavimento e ainda de acordo com a NR 23 sinalização de emergência
inadequada e sem alvará do CBM Corpo de Bombeiros Militar.
De acordo com as normas regulamentadoras NR 08 e NR 23 as instalações não são
adequadas para instalar mais pessoas no prédio, pelo dimensionamento das Normas
Regulamentadoras é proibido, devido baixas condições de segurança e medicina do
trabalho.
A sensação de claustrofobia e isolamento é inevitável, deixa o trabalhador com doenças
já mencionadas neste relatório e exposto aos riscos ocupacionais como arranjo físico
inadequado, iluminação inadequada e outras situações causadoras de stress físico ou
psíquico.
È obrigatório de acordo com a NR 9 e NR 7 a elaboração do Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais (PPRA) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO) do servidor e também providenciar alvará do CBM Corpo de Bombeiros Militar.

Afirmo que todas as condições aqui fotografadas dentre outras, NÃO podem ser
compatíveis quando confrontadas com as Normas Regulamentadoras de Segurança e
Medicina do Trabalho.

Vitória- ES 21 de Março de 2014.

_________________________
Técnico de Segurança no Trabalho
Alysson Mário C. Leopoldo
Reg. MTE nº ES/0027391

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

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 na nova CIRETRAN de Vitória/ES
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 a seguir.

Vitória- ES 21 de Março de 2014

_______________________
Técnico de Segurança no Trabalho
Alysson Mário C. Leopoldo
Reg. MTE nº ES/0027391
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Relatório de Segurança e Medicina do Trabalho
Ciretran de Vitória/ES
Ciretran – Vitória/ES, situado à Avenida Nossa Senhora da Penha, nº1388, Vitória - ES
foram encontradas várias condições inadequadas de trabalho levando o trabalhador a
diversos riscos de doença ocupacional que serão demonstrados a seguir:
No dia 21/10/2014, foi feita uma visita técnica à Ciretran de Vitória/ES, para verificar
algumas situações perigosas para servidores e usuários.
Local inspecionado: quatro pavimentos.

Adendo
As fotos das condições degradantes de trabalho aqui apresentadas, demostram que
mesmo depois do relatório de Segurança e Medicina do Trabalho do dia 21/03/2014, na
qual o órgão responsável tomou ciência, não estabeleceu medidas para atenuar os riscos
iminentes de acidente ou de doenças ocupacionais.
As normas de Segurança e Medicina do Trabalho determina que mediante qualquer
suspeita de doenças ou acidentes de trabalho deve-se investigar os riscos, identificar os
riscos e controlar os riscos para que de forma preventiva se antecipe ao acidente de
trabalho ou de doenças ocupacionais.

Riscos apresentados nesta visita
Ruído

Fonte geradora do risco: impressora matricial.
Local: sala da central de atendimento ao despachante.
Ruído intenso e de forma permanente.
 NR 15 Atividades e Operações Insalubres:
São consideradas atividades ou operações insalubres as que se desenvolvem acima
dos limites de tolerância.
Entende-se por limite de tolerância, para os fins desta norma, a concentração ou
intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição
ao agente, que causará dano à saúde do trabalhador, durante sua vida laboral.
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Foto 01 – impressora matricial na sala da central de atendimento ao despachante.

Foto 02 – melhorar acústica e iluminação do salão de atendimento.
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Risco Ergonômico

Fonte geradora do risco: bancadas de computadores na sala de protocolo.
Local: sala de protocolo.
 NR 17 Ergonomia:
Esta norma 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.
Servidores se queixam de dores nos pulsos e nos ombros devido altura inadequada
das bancadas dos computadores na sala de protocolo.

Ainda nesta NR 17: baixa luminosidade no salão de atendimento e falta de acessibilidade
nos banheiros e nas escadas de acesso ao prédio.
Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, natural ou artificia,
geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade.
A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e difusa.
A iluminação geral ou suplementar deve ser projetada de forma a evitar
ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes execessivos.
Os níveis mínimos de iluminamento a serem observados nos locais de trabalho são
os valores de iluminâncias estabelecidas na NBR 5413, norma brasileira registrada no
INMETRO.

Ar condicionados quebrados causando muito calor: sala de protocolo e salão de
atendimento.
Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação
intelectual e atenção constantes como escritório ou outra atividade correlacionada são
recomendadas de acordo com a NR17 as seguintes condições de conforto:
1- Índice de temperatura efetiva entre 20 e 23ºC.
2- Velocidade do ar não superior a 0,75m/s
3- Umidade relativa do ar não inferior a 40%
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Foto 03 – falta de acessibilidade nas escadas e banheiros da edificação.

Foto 04 – baixa luminosidade.
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Foto 05 – ar condicionado quebrado e pingando água em cima dos usuários do CIRETRAN.

Foto 06 – ar condicionado quebrado no salão de atendimento.
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Foto 07 – ar condicionado do salão de atendimento com seletor de temperatura quebrado.

Foto 08 – seletor quebrado.
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Risco de Acidente

 NR 23 Proteção Contra Incêndios:
Conforme relatório do dia 21/03/2014 enviado a este órgão, nada foi feito para
cumprimento das exigências contidas nas normas regulamentadoras 23.
1- O local não possui equipamento suficiente para combater o fogo em seu início.
2- No local não existe pessoas treinadas para uso correto desses equipamentos.
3- No local não possui sinalização de emergência adequada, para abandono rápido
e seguro da edificação em caso de emergência.
4- A edificação não possui os devidos documentos do Corpo de Bombeiros Militar
(CBM) e Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) para funcionamento.

Outros Riscos de Acidente

Portão da garagem: solto e com risco de queda.
Ilhas dos guichês no salão de atendimento: pontas cortantes.

Foto 09 – portão desprendendo dos trilhos.
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Foto 10 – quina das divisórias causam cortes em servidores e usuários.
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Conclusão
De acordo com a visita ao Ciretran de Vitória/ES realizada no dia 21/10/2014 conforme
este relatório, verificou-se que não foi implantada nenhuma medida de controle comparada
ao relatório de segurança e medicina do trabalho do dia 21/03/2014 enviado a este órgão.
As normas contidas neste relatório obrigam a implementação de medidas preventivas de
acidente ou de doenças ocupacionais, o não cumprimento das disposições legais e
regulamentadores sobre segurança e medicina do trabalho acarretará ao empregador a
aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente.
Medidas de Controle

1- Troca imediata da impressora matricial da sala da central de atendimento ao
despachante.
 Caso não se efetue a troca imediata pode causar ao servidor: stress, irritabilidade,
pressão arterial, problemas cardiovascular, cefaleia, vômito, perda auditiva entre
outros.
2- Melhorar iluminação e ventilação natural e artificial de todos ambientes de
trabalho.
3- Conserto dos aparelhos de ar condicionados do salão de atendimento.
 Caso não se efetue as medidas 2 e 3 pode causar ao servidor e usuários do
CIRETRAN: cefaleia, dores nos olhos, diminuição da visão.
 Em caso de falta de ventilação: gripes, resfriados, pneumonia e outros problemas
respiratórios.
4- Adequar todo sistema de combate a principio de incêndio e providenciar as
documentações para o funcionamento legal da edificação.
 Caso não se efetue adequação: grande probabilidade de incêndio.
5- Manutenção do portão da garagem e o arredondamento das ilhas dos guichês.
 Em caso não efetue pode ocorrer: queda de objeto em altura e cortes nos membros
superiores.

_______________________
Técnico de Segurança no Trabalho
Alysson Mário C. Leopoldo
Reg. MTE nº ES/0027391
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