
Relatório Técnico de Segurança e Medicina do Trabalho 

Local Visitado: CIRETRAN de Vila Velha, Subsolo do Boulevard shopping - Rodovia do sol,
nº5000 Bairro: Itaparica 

Data: 10/04/2017 (segunda feira). 

Descrição das Normas 

São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: 

-Redução dos riscos, inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e 
segurança. 

Ocorre que conforme visita in loco, verificamos algumas situações inadequadas de trabalho, 
conforme as respectivas normas que serão demostradas abaixo. 

Situações inadequadas encontradas: 

1-Local Extremamente Quente e Sem Ventilação Natural ou Artificial. 

Agente Causador Artificial: Falta ventilação artificial na área de vistoria.
Agente Causador Natural: Falta de janelas suficientes na área de vistoria.

2-Espaço físico inadequado para funcionários nas cabines de atendimentos da biometria.

 Agente causador: mobílias inadequadas para a permanência de servidores por muito tempo 
na Biometria, causando fadigas e problemas ergonômicos.
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3 – Espaços físicos de banheiros sem a higienização necessária para os servidores

Agente  Causador:  Banheiros  sem porta-papel  higiênico,  porta-papel  toalha,  saboneteira
refil e forro do banheiro solto.

4 – Espaço físico da vistoria sem a proteção de incêndio

Agente Causador: Falta extintor de incêndio na vistoria 

5- Espaço físico de refeitório em condições anti-higiênico 

Agente causador: Não a limpeza no chão do refeitório e pano sujo próximo a mesa de
refeição

6- Espaço físico da sala da chefia com rachaduras, próximo de ar condicionado

7- Espaço físico da vistoria sem pia para os servidores lavarem as mãos 
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NR 17 

Esta norma regulamentadora 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. 

a) Índice de temperatura efetiva entre 20 e 23ºC; 

b) Velocidade do ar não superior a 0,75m/s; 

c) Umidade relativa do ar não inferior a 40%; 

Comentário: Os locais não apresentam mobílias adequadas para oferecer um bom conforto
 aos servidores, não existem uma boa iluminação para os servidores na vistoria e nem uma condição
 confortável de temperatura: estes índices devem ser ajustados de acordo com as normas da NR 17.
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Foto 01- mobílias desconfortáveis com pouco espaço entre os braços dos servidores.
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Foto 02- Todas as cabines da biometria estão trazendo desconforto físico segundo relatos
 dos servidores.
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Foto 03- Na área da vistoria existem uma má iluminação dificultando os servidores a
 fazerem as vistorias dos veículos.

____________________________________________________________________________________________________           
                      Rua Gama Rosa, 111 – Centro - Vitória/ES – CEP nº 29 015-100 – Telefax: 3205 4550 - 3205 4555 -  3205 4550

                                               E-mail: juridico@sindipublicos.com.b  r  www.sindipublicos.com.br

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


NR 24 

-As empresas urbanas e rurais, que possuem empregados regidos pela CLT, e os 
órgãos governamentais, devem oferecer a seus funcionários condições de conforto
 e higiene que garantam refeições adequadas por ocasião dos intervalos previstos 
na jornada de trabalho. 

- A empresa deverá orientar os trabalhadores sobre a importância das refeições
 adequadas e hábitos saudáveis. 

- Na hipótese de o trabalhador trazer a própria alimentação, a empresa deve garantir 
condições de conservação e higiene adequada e os meios para o aquecimento em local 
próximo ao destinado às refeições 

- As instalações sanitárias deverão ser separadas por sexo, os locais onde se 
encontrarem instalações sanitárias deverão ser submetidas a processo permanente 
de higienização, de sorte que sejam mantidas limpas e desprovidas de quaisquer odores,
 durante toda a jornada de trabalho 

- O sindicato dos trabalhadores, que tiver conhecimento de irregularidades quanto 
ao cumprimento desta norma, poderão denunciá-las ao Ministério do Trabalho e solicitar 
a fiscalização dos respectivos órgãos regionais. 

Comentário: Existem várias situações de higienes inadequadas nos banheiros e no refeitório
há uma situação de calor intenso na área de vistoria, precisando então de uma medição do calor
no local por uma pessoa especializada.
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Foto 01-Os banheiros masculinos e femininos dos servidores não tem porta-papel higiênico,
deixando os papéis higiênicos no chão.
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Foto 02- Nos banheiros não existe porta-papel toalha e nem saboneteira refil.

Foto03
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Foto 04- Na vistoria não existe ventilação natural ou artificial trazendo assim incômodo e desconforto 
aos servidores e aos usuários.
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foto 05- No banheiro feminino existem placas do teto solto, fazendo com que as águas 
das chuvas inundem esse banheiro e levando essa água para o refeitório dos servidores.
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foto 06- Situação anti-higiênica no refeitório dos servidores, pano de chão no meio do refeitório aonde
os servidores fazem as suas refeições. Não há lugar para as  pessoas da limpeza lavarem esses panos.
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foto 07- situação desagradante entre o refeitório e o depósito do pessoal da limpeza. Segundo o
relato de servidores o pessoal da limpeza não tem se quer uma pia para lavarem os panos sujos
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Foto 08- Ventilação artificial funcionando legalmente nos setores administrativos do ciretran. 
Diferentemente do antigo local aonde o ar condicionado estavam quebrados, no entanto servidores 
tem reclamado que o clima de respiração deles estão pesado no ambiente, precisando então
 de uma medição do ar.

Foto 09- Ar condicionado funcionando normalmente na sala de servidores, em outro local
os próprios servidores traziam seus ventiladores para poder trabalhar
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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;

-Os locais destinados aos extintores devem ser assinalados por um círculo vermelho ou
por uma seta larga, vermelha com bordas 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 as 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
certificações credenciadas 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.
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-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- Falta extintor de incêndio na área de vistoria

____________________________________________________________________________________________________           
                      Rua Gama Rosa, 111 – Centro - Vitória/ES – CEP nº 29 015-100 – Telefax: 3205 4550 - 3205 4555 -  3205 4550

            E-mail:   juridico@sindipublicos.com.b  r      www.sindipublicos.com.br

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


      

Foto 02- extintor de incêndio em dia no setor de atendimento da biometria
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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 a superintendência regional do trabalho, á 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.

Parede de setor de sala de servidor rachada, próximo de ar condicionado
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Conclusão do profissional de Segurança e Medicina do Trabalho que fez a Visita Técnica.   

No local da vistoria existe um calor insuportável trazendo desconforto para os servidores e aos 
usuários.

No local não há ventilação natural ou artificial, não há extintor na vistoria, a iluminação no local é
muito fraca e segundo relato de servidores a má iluminação dificulta na vistoria de veículos.

No setor de atendimento de usuário o ar-condicionado está funcionando em boas condições, 
porém alguns servidores relatam que o clima do ambiente está pesado. 

As mobílias de servidores na biometria trazem um desconforto para eles se movimentarem
 na hora do atendimento de usuários.

Nos banheiros dos servidores não existem papel higiênico, saboneteira refil e porta-papel toalha.
 Uma parte do teto dos banheiros está solta e quando chove segundo o relato de servidores 
a água da chuva inunda os banheiros e o refeitório.

Não há uma pia para a empresa de limpeza lavarem os panos sujos.
Há uma parede com rachadura na sala da chefia.
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Ações Imediatas 

1- No local da vistoria precisa-se que um profissional faça uma medição de temperatura devido o
calor intenso e precisa-se providenciar ventilação natural ou artificial, precisa-se também de uma
medição da iluminação na vistoria e providências quanto a falta de um extintor no local e uma pia
no local para o servidor que faz a vistoria lavar as mãos após a vistoria nos veículos.

2- É necessário uma medição de temperatura no setor de biometria, isso porque os servidores
reclamam do clima que está pesado no local, precisa-se também da medição de um profissional
nas mobílias dos servidores na biometria, os servidores relatam desconforto em se movimentarem.

3- Precisa-se de uma providência quanto as faltas de porta-papel higiênico, porta-papel toalha,
saboneteira refil, e quanto a parte da placa do teto do banheiro faltando é necessária a providência
da  colocação  dessa  placa  para  que  as  águas  das  chuvas  não  venham  entrar  no  banheiro  e
transcorrer ao refeitório.

4- É preciso providenciarem uma pia para a empresa de limpeza lavarem os panos sujos e a parede
rachada na sala da chefia precisa-se de reparos.

Vitória- ES 17 de Abril de 2017. 

__________________________________
Técnico de Segurança no Trabalho

 Thiago Fernando Nascimento
 Reg. MTE nº ES/3821
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