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Programação Anual de Saúde do Trabalhador 2016 

 

 Instrumento de planejamento e execução das ações em Saúde do Trabalhador, a PAST 2016 foi 

baseada na Programação Anual do ano anterior, bem como nas discussões efetuadas junto à 

equipe da REAST, CEREST e VISAT, com intuito de garantir a presença de ações estratégicas para a 

implementação da Política de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora em Aracaju e microrregião 

de abrangência do CEREST, bem como garantir a integralidade na atenção à saúde do trabalhador, 

que pressupõe a inserção de ações de saúde do trabalhador em todas as instâncias e pontos da 

Rede de Atenção à Saúde do SUS, mediante articulação e construção conjunta de protocolos, 

linhas de cuidado e matriciamento da saúde do trabalhador na assistência e nas estratégias e 

dispositivos de organização e fluxos da rede; os principais pontos deste processo de discussão 

seguem abaixo: 

 Implementar, na Rede de Atenção à Saúde do SUS, e na rede privada, a notificação 

compulsória dos agravos à saúde relacionados com o trabalho constantes nas Portarias 

204 e 205, ambas de 2016; 

 Implementar as  funções de suporte técnico, de educação permanente, de coordenação 

de projetos de promoção, vigilância e assistência à saúde dos trabalhadores, no âmbito da 

área de abrangência do CEREST ; 

 Fortalecer e implementar o apoio matricial para o desenvolvimento das ações de saúde 

do trabalhador na atenção primária em saúde, nos serviços especializados e de urgência e 

emergência, bem como na promoção e vigilância nos diversos pontos de atenção da Rede 

de Atenção à Saúde; 

 Reforçar o papel da REAST/CEREST/VISAT como centro articulador e organizador das 

ações intra e interssetoriais de saúde do trabalhador, assumindo a retaguarda técnica 

especializada para o conjunto de ações e serviços da rede SUS e se fortalecendo enquanto 

polo irradiador de ações e experiências de vigilância em saúde, de caráter sanitário e 

epidemiológico; 

 Redefinir o papel da  Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) e a integração com os 

demais componentes da Vigilância em Saúde conforme previsto nas Portarias GM/MS 

nº3252 de dezembro de 2009 ( revogada pela Portaria MS nº 1378/2013) e Portaria 

Municipal 016/2009. 

  Promover a saúde, ambientes e processos de trabalhos saudáveis; 

 Implementar as ações dentro dos protocolos eleitos como prioritários em 2016, 

instituindo, revisando e reforçando pactuações de linhas de cuidado, desburocratizando 

fluxos e redefinindo parcerias com outras redes e serviços de saúde, bem como com as 

vigilâncias em saúde, ambiental, epidemiológica e sanitária; 
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PROPOSTA DE AÇÕES PARA 2016 

 

 PROTOCOLOS PRIORITÁRIOS PARA O ANO : 

 

 Acidentes de traballho grave, fatal com menores de 18 anos e com exposição a 

material biológico. 

 Transtorno Mental Relacionado ao Traballho 

 Dermatoses Ocupacionais 

 

PRIORIDADES PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA: 

 

 Acidentes de traballho graves, fatal com menores de 18 anos e com exposição a 

material biológico 

 Perda Auditiva Induzida por Ruído /PAIR 

 Pneumoconioses 

CONTROLE SOCIAL & TÉCNICOS (GT’s): 

 Fórum Estadual de Prevenção e Combate ao Trabalho 

Infantil/FEPETI/Conceição Balbino e Karla Patrícia; 

 Fórum Sergipano de Combate ao Impactos dos Venenos Agrícolas e 

Transgênicos /FSCIVAT  / Vnaessa da Rocha e Conceição Balbino; 

 Comissão Intersetorial da Saúde do Trabalhador no Conselho Municipal de 

Saúde de Aracaju /CIST/ Aline Rabelo e Karla Magaly; 

 Comissão CPR / Mariana Andrade e Aline Rabelo; 

 Núcleo de Prevenção de Violência e Acidentes/NUPEVA / Karla Patrícia e Leny 

Maria; 

NOVA CONFIGURAÇÃO DAS EQUIPES E DOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA DOS PROTOCOLOS PARA 

2016 

 PROTOCOLOS Titular Suplentes 

01 ACIDENTE DE TRABALHO GRAVE, FATAL  E COM 

MENORES DE 18 ANOS 

Mariana Desirée e Macella 

02 ACIDENTE COM EXPOSIÇÃO A MATERIAL 

BIOLÓGICO 

Dernivânia Yara e Vanessa 

03 TRANSTORNO MENTAL RELACIONADO AO 

TRABALHO 

Karla Patrícia Maria Aquino E Leny Maria 
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04 DERMATOSES OCUPACIONAIS Yara Leny e Dernivânia 

05 INTOXICAÇÃO EXÓGENA Vanessa Conceição e Dernivânia 

06 LER/DORT Luciana Alysson e Lívia 

07 CÂNCER RELACIONADO AO TRABALHO Conceição Luciana e Vanessa 

08 PAIR Macella Mariana e Lívia 

09 PNEUMOCONIOSES Lívia Mariana e Leny 

10 OBSERVATÓRIO Heline Desirée 

 

ÁREAS DE ATUAÇÃO: 

 PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO - Promoção, proteção à saúde individual ou 
coletiva e prevenção aos acidentes e agravos relacionados ao trabalho; 
 
Área temática: 1.1 - Promoção à saúde do trabalhador da SMS – Aracaju 

1.2 - Cuidados no território 
 

 DIAGNÓSTICO, ASSISTÊNCIA, TRATAMENTO E REABILITAÇÃO- Dos trabalhadores 
adoecidos devido à sua atividade de trabalho; 
 
Área temática: 2.1 Linhas de Cuidado dos acidentes e agravos à saúde do trabalhador. 

 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO E INSTITUCIONAL; 
 

           Área temática: 3.1- Educação permanente 

                                    3.2- Fortalecimento da política de saúde do trabalhador                      

 VIGILÃNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 
 
Área temática: 4.1 - Fortalecimento das ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador 

 CONTROLE SOCIAL. 
 
Área temática: 5.1  - Parceria com o controle Social 
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CONSOLIDADO DE AÇÕES POR PROTOCOLO PELOS TITULARES DOS MESMOS 

Protocolo: Acidente de Trabalho Grave, Fatal ou em Crianças e Adolescentes 

Ações Realizadas em 2015 

- Clipagem de notícia de acidente grave; visita de paciente acidentado em hospital; realização de reuniões de planejamento; busca ativa no IML; 

Dificuldades em 2015 

- Realizar a investigação do acidente em tempo hábil; 

Propostas para 2016 

- Publicação de boletim trimestral; fazer evento referente ao dia 28 de abril; realizar ação junto ao Corpo de Bombeiros, para prevenção de acidentes de 

trabalho com queimaduras; apoiar ação do Projeto Vida no Trânsito, promovendo educação para profissionais de transporte e conscientizando os 

trabalhadores sobre acidente de trajeto; reforçar nos matriciamentos a identificação dos acidentes, óbitos e afastamentos do trabalho; sensibilizar 

escrivães de delegacias plantonistas para a completude do BO, sobre acidentes de trabalho e de trajeto;sensibilizar os profissionais  responsáveis pelos 

curativo nas unidades de saúde para que eles registrem a causa do ferimento; 
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Protocolo: Acidente Grave com exposição à Material Biológico 

Ações Realizadas em 2015 

- 12 Acolhimentos , 35 Matriciamentos, 27 USF, 07 Hospitais, 01 Estagiário do CEREST, 06 palestras sobre o protocolo, 04 reuniões na REAST , 01 reunião 

no Hospital Gabriel Soares, 03 reuniões com instituições de ensino em saúde, 03 Capacitações  nas UPAs da PMA, 05 reuniões para construção de fluxo 

em acidente com exposição a material biológico junto ao SESMT da FHS e outros parceiros 

Dificuldades em 2015 

- Ter um espaço de trabalho adequado; dificuldade de adesão às reuniões; falta de direcionamento e resolutividade nas reuniões da SES e da FHS 

Propostas para 2016 

- Melhorar a estrutura física, ressaltando os consultórios para atendimento dos usuários; atingir Matriciamento em todas USFs. 

Protocolo: Pneumoconiose 

Ações Realizadas EM 2015 

- 01 ficha de notificação aberta; 01 Matriciamento no HU; 02 palestras sobre o protocolo – CEREST e HU; busca ativa realizada através de prontuários da 

TB, por telefonemas de pacientes com possível diagnóstico; 03 Capacitações  nas UPAs da PMA; 05 reuniões para construção de fluxo em acidente com 

exposição a material biológico junto ao SESMT da FHS e outros parceiros;  

Dificuldades em 2015 

- Telefonar para o setor de Tuberculose 
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Propostas para 2016 

- Realizar Matriciamento no setor de pneumo do HU; realizar inspeções nas marmorarias; fazer Busca Ativa no setor de tuberculose e no HU 

 

Protocolo: Trabalho Infantil 

Ações Realizadas em 2015 

- 02 participações no Fórum (FEPETI) ; 01 participação em manifestação contra a exploração do trabalho infantil ;  

Dificuldades em 2015 

- Falta de parceria ; falta de tempo; falta de governabilidade, visto que depende de decisões governamentais e mudança de postura da sociedade 

(cultura). 

Propostas para 2016 

- Eleger novo titular para o protocolo; participar de mais ações do FEPETI, como cursos e oficinas, por exemplo; preparar material e fazer palestras e 

matriciamentos na Atenção Primária; fazer Busca Ativa de casos em áreas de trabalho em que o evento seja mais comum 
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Protocolo: Câncer relacionado ao trabalho 

Ações Realizadas em 2015 

- 10 fichas de notificação abertas; 04 fichas de notificação qualificadas; 07 fichas de notificação com pendências; manutenção do grupo de estudos. 

Dificuldades em 2015 

- Promover maior adesão de profissionais de diversas USF´s; fechar nexo de fichas abertas. 

Propostas para 2016 

- Organizar o grupo de estudo sobre câncer relacionado ao trabalho; reestruturar equipe do protocolo; fazer Busca Ativa no serviços de oncologia. 

 

Protocolo: LER/DORT 

Ações Realizadas em 2015 

- 25 fichas de notificação abertas e qualificadas; 06 fichas de notificação com pendência; 18 fichas de notificação confirmadas; palestras; 

matriciamentos; inspeções com o MPT; busca ativa. 

Dificuldades em 2015 

- Dificuldade de transporte; perda da continuidade das ações; demora na entrega dos documentos para o MPT; dificuldade em dar devolutiva aos 

parceiros 



                                                         
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador de Aracaju 
Av. Hermes Fontes, 45 – São José – 31791033/31797740/981274614 

saude.reast@aracaju.se.gov.br – saude.crst@aracaju.se.gov.br  

 

Propostas para 2016 

- Terminar matriciamento em todas as regiões de saúde; fazer Busca Ativa na APCLER; matriciar a equipe de unidades de saúde “silenciosas”; aumentar 

as ações de promoção à saúde dentro da PMA; ser mais assíduo nas visitas as unidades de saúde 

 

Protocolo: intoxicação exógena 

Ações Realizadas em 2015 

- Participação no Forum (FSCVAT); 01 inspeções com o MPT, EMDAGRO e CREA; 01 Participação na Feira da Cidadania; busca ativa nas UPA´s, CIATOX e 

COVEPI;investigação de casos suspeitos de intoxicação exógena relacionada ao trabalho no CEMAR Siq. Campos e na USF Renato Mazze Lucas; 

organização do Seminário sobre Toxicologia Ocupacional. 

Dificuldades em 2015 

- Obtenção das notificações; dificuldade no preenchimento  das fichas; dar prosseguimento às várias fichas inconclusivas. 

Propostas para 2016 

- Fazer Busca ativa nas UPA´s, CIATOX e COVEPI; continuidade no FSCVAT; promover e/ou participar de campanhas educativas; realizar uma ação de 

promoção à saúde junto aos frentistas e com os donos de postos de combustível. 
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Protocolo: Dermatose Ocupacional 

Ações Realizadas em 2015 

Nenhuma ação realizada 

Dificuldade em 2015 

Propostas para 2016 

- realizar estudo sistemático do protocolo; estudar o protocolo e definir metas e ações; incluir o protocolo no matriciamento das USF´s; realizar 

levantamento de casos em USF´s; realizar ações de promoção em canteiros de obras. 

 

Protocolo: Perda Auditiva Induzida por Ruído 

Ações Realizadas em 2015 

- Busca ativa em 10 clínicas particulares para conscientizar os fonoaudiólogos sobre a importância e obrigatoriedade de notificar casos de PAIR; 

palestras (AMO, CEREST, SIPAT); 03 notificações em PAIR no ano de 2015; acompanhamento dos estagiários de Fonoaudiologia (Campanha do dia 

Mundial da Voz, oficinas de voz e audição nas UBS, Oficina no Almir do Picolé, esclarecimentos sobre ST); busca ativa de mais de 100 fichas dos mais 

diversos protocolos em ST em hospitais, UBS, maternidades, etc.; participação no Forum (FSCVAT). 

Dificuldades em 2015 

- Baixa adesão dos profissionais para notificação de PAIR, mesmo depois das visitas (por receio, desconhecimento ou não dar devida importância a 

notificação); fluxo para audiometria na rede pública somente pelo CEMAR ou HU que dificulta o processo de investigação dos casos; não termos um 
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Audiômetro a fim de facilitar este processo; 

Propostas para 2016 

- Triar casos de PAIR nas filas de espera para avaliação audiológica nas clínicas particulares, aguardar o resultado do exame (que normalmente sai na 

hora) e caso confirmado, notificar lá mesmo; continuar com as buscas ativas; participar dos matriciamentos com o tema PAIR; conseguir o audiômetro 

para o CEREST; realizar ações de vigilância juntamente com a VISAT em locais de trabalho que tenham o ruído como risco físico presente; 

 

Protocolo: Transtorno Mental Relacionado ao Trabalho 

 

Ações Realizadas em 2015 

18 matriciamentos em unidades de saúde; 

06 Intervenções educativas na comunidade sobre temas relacionados ao protocolo: motivação no trabalho, projeto de promoção à saúde do 

trabalhador, ações com o NUPRIN, atividades de integração das equipes, intervenções com as equipes, pesquisa em TMRT; 

134 avaliações de saúde mental ( questionário de estresse); 

Apresentações do protocolo, acolhimentos, reuniões técnicas, relatórios em saúde mental, conclusão de nexo no SINAN, ações de vigilância para 

trabalhadores terceirizados da SMS, oficinas, elaboração de folderes; 

Elaboração de 03 projetos : PA, GET, QVT. 



                                                         
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador de Aracaju 
Av. Hermes Fontes, 45 – São José – 31791033/31797740/981274614 

saude.reast@aracaju.se.gov.br – saude.crst@aracaju.se.gov.br  

 

Dificuldades em 2015 

_ Implementar o Projeto Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho para os profissionais de saúde, devido questões burocráticas e a intensificação da 

Campanha contra o Aedes Aegypt, por conta da Zica. 

- Dar continuidade aos encontros nas USF`s, uma vez que seguimos com o matriciamento para outras Unidades. 

- Não oferecer uma linha de cuidado imediata para os trabalhadores atendidos. 

- Quando as demandas aumentam, atrasamos o registro das ações no Livro do Protocolo. 

- Temos muito para produzir em termos de material didático, mas essa atividade se perde em meio às outras que vão emergindo, do Protocolo ou do 

Serviço. 

Propostas para 2016 

Implantar o Projeto de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho; 

Manter a aplicação dos Questionários de Estresse no Trabalho nas USF’s; 

Fazer a busca ativa de notificações de TMRT nas USF’s; 

Capacitar os trabalhadores em temas de TMRT 
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Área de Atuação: 1-Promoção, Prevenção e Proteção. 

Área temática: 1.1 Promoção à saúde do trabalhador da SMS - Aracaju 

Meta: 1.1.1- Implementar, até o final de 2016, 50% das ações de promoção à saúde do  trabalhador da SMS Aracaju.  

Ações Meta 
Responsável/ 

Parcerias 
Prazo de Execução 

- Realizar encontros, palestras, entre outros para promoção, prevenção e 

proteção da saúde dos trabalhadores, dentro dos protocolos da Saúde do 

Trabalhador e suas transversalidades; 

- Realizar 11 reuniões do  

Grupo de Estudos de 

Câncer Relacionado ao 

Trabalho  

- Realizar 03 reuniões do 

Protocolo de Transtorno 

Mental Relacionado ao 

REAST 

DVS 

REAP 

CEPS 

DAF 

Janeiro a dezembro de 

2016 
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Trabalho 

- Realizar 01 Reunião de 

cada Protocolo da Saúde 

do Trabalhador  

DAS 

 

- Realizar busca ativa de casos suspeitos ou confirmados de agravos e/ou 

acidentes relacionados ao trabalho para complementação de fichas do  

SINAN, estabelecimento de nexo, implementação de linha de cuidado e 

abordagens planejadas conforme a necessidade do protocolo em questão; 

- Realizar 01 visita 

mensal ao IML 

-Realizar 02 visitas 

anuais à APCLER 

-Realizar 01 visita às 

USF’s para este fim 

REAST 

REAP 

REAE 

Janeiro a dezembro de 

2016 

- Ofertar cursos ou oficinas aos trabalhadores de acordo com as 

necessidades dos protocolos de agravos e acidentes relacionados ao 

trabalho. 

- Ofertar, no mínimo,  02 

oficinas ou cursos em ST 

aos trabalhadores das 

Redes e afins 

REAST 

DVS 

REAP 

CEPS 

DAS 

Janeiro a dezembro de 

2016 

- Incentivar os espaços de reunião técnica e de colegiados gestores com 

temas que abordem o processo de trabalho baseado nas diretrizes da 

- Realizar 01 reunião 

colegiada com esta 

finalidade durante o ano 

REAST 

DVS 

Janeiro a dezembro de 

2016 
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Política Nacional de Humanização ( PNH). de 2016 REAP 

NUPRIN 

ASPLANDI 

CEPS 

 

Área de Atuação: 1- Promoção, Prevenção e Proteção. 

Área temática: 1.2  Cuidado no território  

Meta: 1.2.1 Matriciar 50% da rede sentinela, objetivando melhorar as notificações de agravos relacionados ao trabalho em Aracaju no ano de 2016. 

Ações Meta 
Responsável/ 

Parcerias 
Prazo de Execução 

- Produção de análise epidemiológica com monitorização e  avaliação 

de indicadores referente ao ano de 2016. 

- Realizar, no mínimo, 

01 análise 

epidemiológica geral 

ou boletim em ST 

REAST 

CEREST/VISAT 
Julho de 2016 

- Articulação com as outras redes para garantia de continuidade das 

ações de apoio matricial. 
- Matriciar, no mínimo, 

02 unidades de saúde 

CEREST/VISAT 

REAP 

Janeiro a dezembro de 

2016 
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por Região 

-  Instituir cronograma de apoio matricial. - 01 cronograma 

mensal elaborado 
REAST/ REAP 

Janeiro a dezembro de 

2016 

- Promover capacitação específica sobre os protocolos dos acidentes 

e agravos relacionados ao trabalho (ou os demais) para os serviços  de 

saúde de acordo com a demanda do apoio matricial. 

- 01 capacitação 

solicitada realizada 

REAST/CEREST/VISAT 

REAP 

Janeiro a dezembro de 

2016 

Monitorar e avaliar o desenvolvimento das ações do CEREST e da 

VISAT 
- 01 avaliação mensal REAST/ 

Janeiro a dezembro de 

2016 

Divulgar dados, indicadores, notícias e o que for pertinente aos 

protocolos específicos da Saúde do Trabalhador. 

- 01 notícia na RIMA ou 

em outros meios de 

comunicação (escrita, 

falada , televisionada 

ou redes sociais) 

mensal, no mínimo.    ( 

12 notícias/ano) 

REAST/CEREST/VISAT 

NUCOM 

DVS 

Janeiro a dezembro de 

2016 

 

 

Área de Atuação: 1- Promoção, Prevenção e Proteção. 

Área temática: 1.2  Cuidado no território  
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Meta: 1.2.2  - Matriciar ou capacitar , pelo menos, 05 estabelecimentos de saúde ( unidades de formação ou atendimento) que não constam da rede 

sentinela de Aracaju até dezembro de 2016. 

Ações Meta 
Responsável/ 

Parcerias 
Prazo de Execução 

- Articulação com os estabelecimentos de saúde que não constam na rede 

sentinela para garantia das ações de apoio matricial ou de capacitações 

em ST (escolas, farmácias, hospitais, clínicas, unidades assistenciais, entre 

outros). 

- 05 estabelecimentos 

de saúde contactados 

REAST/CEREST/VISAT 

DVS 

 

Janeiro a dezembro 

de 2016 

- Instituir cronograma de apoio matricial ou de capacitações destas 

unidades 

- 01 cronograma 

elaborado mensal 

(12 ao ano) 

REAST/CEREST/VISAT 

 

Janeiro a dezembro 

de 2016 

 

 

 

Área de Atuação: 1- Promoção, Prevenção e Proteção. 

Área temática: 1.2  Cuidado no território  
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Meta: 1.2.3  - Ofertar apoio Institucional em, no mínimo, 02 Municípios da Regional Aracaju para incentivo ao  desenvolvimento das  ações de saúde do 

trabalhador  em seu território, no ano de 2016. 

Ações Meta 
Responsável/ 

Parcerias 
Prazo de Execução 

Instituir  cronograma de apoio institucional. - Participação em, pelo 

menos,  01 reunião da 

CIR com pauta de ST 

REAST 

ASPLANDI 

Janeiro a dezembro 

de 2016 

Pactuar com os representantes legais dos Municípios a definição de um 

responsável técnico para desenvolvimento das ações de saúde do 

trabalhador em seu território. 

- 02 Municípios da 

Regional do CEREST com 

um responsável técnico 

local definido 

REAST 

ASPLANDI 

Janeiro a dezembro 

de 2016 

Apoiar tecnicamente a realização de capacitação dos profissionais de 

saúde dos Municípios da Regional Aracaju na área de saúde do 

trabalhador. 

- 100% das solicitações 

atendidas 

REAST 

DVS 

Janeiro a dezembro 

de 2016 

 

Área de Atuação: 2- Diagnóstico, Tratamento, Assistência e Reabilitação. 

Área temática: 2.1 - Linha de Cuidado dos acidentes e agravos à saúde do trabalhador. 

Meta: 2.1. Em 2016, Discutir, manter e fomentar discussões nas linhas de cuidado dos agravos e acidentes relacionados ao trabalho no Município de Aracaju 
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Ações Meta 
Responsável/ 

Parcerias 
Prazo de Execução 

- Articular com os gestores das Redes da SMS para redefinir as 
pactuações de linhas de cuidado para o trabalhador, com diretorias, 
coordenações, redes, núcleos, áreas técnicas e afins. 

- 01 reunião com cada 

Diretoria afim                  ( 

DVS/DAS) ou 

representantes das 

mesmas no ano de 2016 

REAST 

DVS 

DAS 

Janeiro a dezembro 

de 2016 

 - Dar continuidade ao grupo de estudo de câncer relacionado ao 
trabalho; 

- 11 Reuniões realizadas 

em 2016 
REAST 

Janeiro a dezembro 

de 2016 

- Fomentar a formação de grupos de estudo onde houver demanda  
relacionada aos protocolos de saúde do trabalhador 

- 01 grupo de estudos em 

atividade  
REAST 

Janeiro a dezembro 

de 2016 

- Aumentar o número de notificações em ST - 10 novas notificações 

abertas em Câncer, 

LER/DORT e PAIR 

CEREST/VISAT 

REAP 

Janeiro a dezembro 

de 2016 

-Implementar ações nos protocolos da ST - 01 ação em, no mínimo, 

02 protocolos não 

prioritários  

REAST/CEREST/VISAT 
Janeiro a dezembro 

de 2016 

- Definir e produzir impressos e material de apoio necessários para o 
desenvolvimento das atividades em Saúde do Trabalhador e suas 
interfaces. 

-01 impresso ( folder, 

banner, cartilha, entre 

outros), no mínimo, em 

REAST/CEREST/VISAT 
Janeiro a dezembro 

de 2016 
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cada protocolo 

reproduzido ( 11 

impressos) 

- 100% das demandas de 

impressos novos, 

material de distribuição e 

utilização em atividades 

educativas reproduzidos 

DVS 

SMS 

 

 

Área de Atuação: 3- Gestão e Desenvolvimento Humano e Institucional 

Área temática: 3.1  Educação permanente 

Meta: 3.1.1 Em 2016, executar 80% das ações previstas na agenda de educação permanente da Saúde do Trabalhador da SMS- Aracaju. 

Ações Meta 
Responsável/ 

Parcerias 
Prazo de Execução 

- Efetivar a transversalidade da saúde do trabalhador nos diversos 

cursos e eventos de educação permanente. 

- Participação em, no 

mínimo, 01 evento de 

Educação Permanente 

REAST 

CEPS 

Janeiro a dezembro 

de 2016 
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- Garantir investimento na qualificação da equipe da REAST  (cursos, 

especialização, capacitações e mestrado, participação em eventos que 

tenham interface com a saúde do trabalhador) incluíndo capacitação 

para parceiros – trabalhadores das Redes de Atenção à Saúde, 

Controle Social da Saúde do Trabalhador, Diretoria, Vigilância, entre 

outros; 

- No mínimo, 02 

qualificações/capacitações 

liberadas e/ou ofertadas 

para a equipe da ST e/ou 

parceiros 

REAST 

DVS 

CEPS 

SMS 

Janeiro a dezembro 

de 2016 

- Parceria com as Universidades para o desenvolvimento de pesquisas  

e atividades afins na área de saúde do trabalhador.  

- 01 reunião para 

consolidação de parceria 

REAST 

CEPS 

Universidades 

 

Janeiro a dezembro 

de 2016 

 

Área de Atuação: 3- Gestão e Desenvolvimento Humano e Institucional  

Área temática: 3.2  - Fortalecimento da política de saúde do trabalhador  

Meta: 3.2.1 - Em 2016,  ter 100% da  capacidade instalada da REAST em funcionamento. 

Ações Meta 
Responsável/ 

Parcerias 
Prazo de Execução 
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- Garantir o funcionamento da REAST: readequação do espaço físico, da 

ambiência, da manutenção da equipe técnica,  do transporte, da logística, 

do marketing e dos processos gerenciais. 

- Espaço físico da 

REAST/CEREST/VISAT 

em consonância com as 

legislações da ST, da 

VISA e das Notificações 

do MPT/ Denasus 

REAST 

DVS 

NUSER 

DITRA 

SMS 

Janeiro a dezembro 

de 2016 

- Adquirir equipamentos, veículos, mobiliário e material de escritório 

necessários para o funcionamento da REAST e setores afins. 
- Todas as salas com 

computadores, 

impressoras e mesas 

com cadeiras para todos 

os servidores da ST 

REAST 

DVS 

SMS 

CPL 

Janeiro a dezembro 

de 2016 

 

Área de Atuação: 3- Gestão e Desenvolvimento Humano e Institucional  

Área temática: 3.2  -  Fortalecimento da política de saúde do trabalhador. 

Meta: 3.2.2  - Desenvolver 50 % das ações elencadas de fortalecimento da política de saúde do trabalhador em Aracaju em 2016. 

Ações Meta 
Responsável/ 

Parcerias 
Prazo de Execução 
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- Divulgar e esclarecer sobre a Política de Saúde do Trabalhador e suas 

alterações nos espaços da SMS,  parceiros e afins. Participação em, no 

mínimo, 01 reunião da 

CIR ou de outro espaço 

de gestão   

REAST 

DVS 

SMS 

ASPLANDI 

Janeiro a dezembro 

de 2016 

-Garantir aos profissionais da REAST a troca de experiências com outros 

Estados e Municípios, outras redes e serviços. 

Garantir, no mínimo, 01 

vivência ou troca de 

experiência solicitada 

pela equipe em outra 

rede e/ou serviço de ST 

REAST/CEREST/VISAT 

DVS 

SMS 

Janeiro a dezembro 

de 2016 

- Implementar  política de qualificação gerencial e administrativa. Garantir , no mínimo, 01 

evento de qualificação 

solicitada para os 

gestores e apoio 

administrativo em 

temas da ST 

REAST 

DVS 

SMS 

Janeiro a dezembro 

de 2016 

- Revisar  e divulgar Manual Organizacional da REAST de Aracaju (Rede e 

serviços – papéis, funções e fluxos). 

- Garantir a divulgação 

institucional deste 

manual através de , no 

mínimo, 01 boletim 

interno ou da 

REAST 

DVS 

SMS 

Janeiro a dezembro 

de 2016 
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reprodução gráfica ou 

divulgação em redes 

sociais do mesmo. 

Manter a representatividadeda ST nos diversos comitês e/ou grupos 
(GT’s) 

- Participação dos 

representantes da ST 

em 100% das reuniões 

agendadas e 

confirmadas  

REAST/CEREST/VISAT 

 

Janeiro a dezembro 

de 2016 

- Fomentar a interface entre as políticas ( PNH e ST) nas diversas  

atividades da Saúde do Trabalhador. 

- Utilizar, no mínimo, 01 

diretriz da PNH nas 

atividades da ST 

REAST/CEREST/VISAT 

 

Janeiro a dezembro 

de 2016 

- Realizar monitoramento, avaliação e planejamento das ações de saúde 
do trabalhador da REAST. 

- 100% das atividades da 

REAST avaliadas e 

monitoradas. 

REAST/CEREST/VISAT 

 

Janeiro a dezembro 

de 2016 

- Responder e Avaliar Ouvidorias recebidas em tempo hábil - 100% das ouvidorias 

respondidas em até 05 

dias úteis 

REAST 
Janeiro a dezembro 

de 2016 

 

Área de Atuação: 4- Vigilância da Saúde do Trabalhador  

Área temática: 4.1-  Fortalecimento das ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador  
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Meta: 4.1.1 - No ano de 2016, aumentar em 15% as buscas e/ou notificações dos acidentes e agravos relacionados ao trabalho, realizadas na cidade de 

Aracaju em relação ao ano de 2015.  

Ações Meta 
Responsável/ 

Parcerias 
Prazo de Execução 

- Manter e garantir a equipe mínima necessária para o bom funcionamento 

da VISAT ( enfermeiro, tecnólogo de segurança do trabalho, engenheiro de  

segurança do trabalho, assistente social); 

- 100% da equipe 

prevista em 

atividade 

REAST 

DVS 

SMS 

Janeiro a dezembro de 

2016 

- Implementar, publicizar e manter em funcionamento o Observatório em 

Saúde do Trabalhador da VISAT; 
- 04 boletins 

emitidos durante o 

ano, no mínimo. 

REAST 

DVS 

SMS 

NUCOM  

Janeiro a dezembro de 

2016 

- Promover a capacitação dos profissionais da SMS Aracaju em ações ou 

temas de VISAT; 

- Realizar, no 

mínimo, uma 

capacitação em 

temas de Vigilância 

( 5S, Incêndio, 

Riscos no território, 

árvore de causas, 

REAST 

DVS 

SMS 

Janeiro a dezembro de 

2016 



                                                         
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador de Aracaju 
Av. Hermes Fontes, 45 – São José – 31791033/31797740/981274614 

saude.reast@aracaju.se.gov.br – saude.crst@aracaju.se.gov.br  

 

notificações, entre 

outros) 

Monitorar e avaliar o desenvolvimento das ações da VISAT; - 100% das ações da 

VISAT avaliadas 
REAST 

Janeiro a dezembro de 

2016 

Produzir e divulgar os  boletins epidemiológicos da saúde do trabalhador  Disponibilizar, no 

mínimo, 04 boletins 

epidemiológicos em 

2016 

REAST/VISAT 

DVS 

SMS 

Janeiro a dezembro de 

2016 

Fortalecer a Vigilância em Saúde do Trabalhador com a manutenção de sua 

Portaria Municipal, de sua gerência, de suas atividades e ampliar a 

discussão sobre autoridade sanitária em VISAT  

- Manter a VISAT no 

Organograma da 

SMS/ST 

REAST 

DVS 

SMS 

Janeiro a dezembro de 

2016 

 

 

Área de Atuação: 4- Vigilância da Saúde do Trabalhador  

Área temática: 4.1- Fortalecimento das ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador  

Meta: 4.1.2- No ano de 2016, realizar 80% das ações em VISAT no Município de Aracaju 
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Ações Meta 
Responsável/ 

Parcerias 
Prazo de Execução 

Manter regularidade e cumprimento de cronograma de inspeções e 

investigações nos ambientes de trabalho; 

- cronograma 

mensal de 

inspeções e 

investigações ( 12 

cronogramas no 

ano de 2016) 

REAST/VISAT 

 

Janeiro a dezembro de 

2016 

Realizar Mapa de Risco no território   - 01 mapa de risco, 

no mínimo, 

elaborado 

REAST/VISAT 

 

Janeiro a dezembro de 

2016 

Realizar inspeções e investigações de denúncias recebidas pela VISAT - 80% das 

denúncias 

recebidas 

investigadas 

REAST/CEREST/VISAT 

DVS 

SMS 

Janeiro a dezembro de 

2016 

Realizar investigações de acidentes fatais típicos, e graves em menores de 

16 anos, ocorridos em Aracaju. 

- 100% dos óbitos 

conhecidos com 

menores de 16 

anos investigados 

REAST/CEREST/VISAT 

 

Janeiro a dezembro de 

2016 
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Manter os equipamentos de medição ambiental da VISAT em condições de 

uso 

- 100% dos 

equipamentos da 

VISAT em condições 

de uso ( 

manutenção 

preventiva, 

calibração, 

equipamentos 

novos) 

REAST 

DVS 

SMS 

Janeiro a dezembro de 

2016 

 

Área de Atuação: 5- Parceria com o Controle Social  

Área temática: 5.1 -  Controle Social 

Meta: 5.1.1- Consolidar parceria com o controle social para potencializar 100% das ações programadas  em Saúde doTtrabalhador no Município de Aracaju e 

sua regional. 

 

Ações Meta 
Responsável/ 

Parcerias 
Prazo de Execução 

 - Incentivar a reestruturação da CIST Municipal - Participação em, 

no mínimo, 01 
REAST Janeiro a dezembro 
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 reunião do CMS 

com tema de CIST 

DVS 

SMS 

ASPLANDI 

de 2016 

- Realizar  visitas e/ou ações educativas sobre saúde e segurança no trabalho 

em sindicatos ou entidades afins de controle social  de Aracaju - 04 visitas e/ou 

ações educativas 

realizadas 

REAST/CEREST/VISAT 

DVS 

SMS 

Janeiro a dezembro 

de 2016 

- Dar apoio logístico e colaborar com as  ações do controle social, 

relacionadas à saúde do trabalhador.  - 80% de pedidos 

atendidos 

REAST 

DVS 

SMS 

Janeiro a dezembro 

de 2016 
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PROPOSTA PARA USO DOS RECURSOS FINANCEIROS GLOBAIS DA SAÚDE DO TRABALHADOR 

ÁREA DE ATUAÇÃO ÁREA TEMÁTICA VALOR TOTAL R$ 

 

1 - PROMOÇÃO, PREVENÇÃO 

E PROTEÇÃO 

1.1-Promoção à saúde do trabalhador da SMS – Aracaju 

31.614,48 
1.2 - Cuidado no território 

2-DIAGNÓSTICO, ASSISTÊNCIA, TRATAMENTO 

E REABILITAÇÃO 

2.1- Linha de Cuidado dos acidentes e agravos à saúde 

do trabalhador. 
41.614,48 

3-GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO E INSTITUCIONAL 
3.1-  Educação permanente 

41.614,48 
3.2- Fortalecimento da política de saúde do trabalhador 

4- VIGILÃNCIA EM  SAÚDE DO TRABALHADOR 
4.1- Fortalecimento das ações de Vigilância em Saúde 

do Trabalhador 
41.614,48 
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5- CONTROLE SOCIAL 5.1-  Parceria com o controle Social 10.000,00 

TOTAL GERAL   R$208.072,43¹ 

OBS¹ : Saldo em 31 de dezembro de 2015 – R$208.072,43¹ 

 

 

 

RECURSOS ADICIONAIS PROVENIENTES DA AUDITORIA Nº 
15449/SEAUD/SE/DENASUS/MS 

 
R$45.472,05 

A previsão de gastos deste recurso encontra-se em Programa de Trabalho próprio encaminhado à Secretaria Municipal de 
Saúde de Aracaju em novembro de 2015 para providências e encaminhamentos , devendo ser  aprovado pelo 

DENASUS/MS . Provavelmente, passará por reformulações até o final do processo e do ano corrente. 
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Karla Magaly Bomfim Alves Lima 

Coordenação da Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador 
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PROGRAMA DE TRABALHO 

Auditoria nº 

15449/SEAUD/SE/DENASUS/

MS 

SAÚDE DO TRABALHADOR 

2015 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

João Alves Filho 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Luciano Paz Xavier 

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Tereza Cristina Moraes Maynard 

REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR 

Karla Magaly Bomfim Alves Lima 

CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR 

Telma Mendes Costa 

APOIO TÉCNICO FINANCEIRO 

Carlos Valdemar Dantas de Carvalho 

APOIO TÉCNICO OPERACIONAL 

Aline Andrade Rabelo 
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PROGRAMA DE TRABALHO 

Auditoria nº 15449/SEAUD/SE/DENASUS/MS 

 

Introdução: 

 

O Programa de Trabalho em epígrafe refere-se à Auditoria realizada na Secretaria Municipal de 

Saúde de Aracaju/SE, no período de 18 a 22 de maio de 2015, na Rede de Atenção à Saúde do 

Trabalhador ( REAST).  

Os resultados da referida Auditoria foram encaminhados à Secretaria de Saúde e aos setores 

envolvidos. 

Através do Ofício nº 188-SEAUD/SE/DENASUS/MS houve a orientação para a imediata 

correção dos itens não-conformes e a devolução de valores monetariamente atualizados, bem 

como a elaboração de Programa de Trabalho para a utilização destes valores, com 

identificação da fonte de recursos e plano de contas do ente municipal. 

Conforme, ainda, Relatório Conclusivo enviado a esta Coordenação, averiguamos os seguintes 

dados: 

 18 itens foram classificados como CONFORMES 

 10 itens foram classificados como NÃO CONFORMES 

 

 

 

 



                                                         
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador de Aracaju 
Av. Hermes Fontes, 45 – São José – 31791033/31797740/981274614 

saude.reast@aracaju.se.gov.br – saude.crst@aracaju.se.gov.br  

 

Constatações CONFORMES: 

Número Constatação 

376795 O CEREST Regional de Aracaju atende demandas de outras instituições 

377458 
A Rede Sentinela do CEREST/Aracaju realizou notificações de agravos relativos à 

saúde do trabalhador em 2014 e 1º quadrimestre de 2015. 

377506 
O Município alimenta o SINAN e o SIASUS com as informações referentes à saúde 

do trabalhador 

377601 
O CEREST Aracaju elabora Mapas de Risco Ambientais em unidades de saúde da 

Rede Sentinela 

378028 O CEREST Aracaju promove ações em saúde do trabalhador 

377131 A Dotação Orçamentária do CEREST ocorre dentro da prevista para a SMS. 

377868 

Os recursos da Saúde do Trabalhador foram aplicados na manutenção da unidade 

do CEREST e nas ações previstas na Programação Anual de Saúde do Trabalhador 

2014/2015 

377263 Os recursos federais referentes ao CEREST foram aplicados no mercado financeiro 

377137 
Os recursos federais repassados para o CEREST foram movimentados em contas 

específicas 

377214 
O FNS repassou para o FMS /Aracaju os recursos referentes ao CEREST no bloco da 

Média e Alta Complexidade. 

377900 Despesas com capacitação para profissional do CEREST 

377299 
As Ações voltadas para a Política de Atenção à Saúde do Trabalhador estão 

inseridas nos instrumentos de gestão 

377396 O CEREST disponibilizou as Programações Anuais de Saúde do Trabalhador 
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referentes aos exercícios de 2014 e 2015. 

377441 
O CEREST apresentou Relatório Anual de Saúde do Trabalhador /2014 e do 1º 

quadrimestre de 2015. 

377212 
O Relatório de Gestão contempla o demonstrativo financeiro dos recursos recebidos 

e utilizados, como também, o quantitativo de ações desenvolvidas pelo CEREST. 

377948 
O CEREST apresentou relatórios das atividades de matriciamento efetivadas nas 

UBS de Aracaju. 

377300 
Os equipamentos eletrônicos (computadores) adquiridos para atender as 

necessidades do CEREST encontram-se na DIPAT/SMS/Aracaju 

377296 
Os equipamentos cedidos pelo CEREST em 2008 ao antigo serviço de fisioterapia 

(SERFISMO), encontram-se no CER-II 

 

Constatações NÃO CONFORMES: 

Número Constatação 

Acatamento 

da 

 Justificativa 

Situação 

Atual 

376809 
O CEREST Regional de Aracaju apresenta infra-

estrutura inadequada para funcionamento 
Não 

Desde o dia 

16/10/2015, 

a REAST 

encontra-se 

em novo 

endereço 

377303 CIST encontra-se desativada Não 

Reativação 

em 

Agosto/2015 
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377084 

O CMS não apreciou a prestação de contas do 

recurso do Fundo Municipal de Saúde /CEREST no 

1º quadrimestre de 2015. 

Parcialmente 

 

376867 

O CMS no período auditado, não registrou em ata 

qualquer participação relativa às ações 

desenvolvidas pela saúde do trabalhador. 

Não 

 

378041 

Aquisições de material permanente e bens com 

recurso do CEREST, sem alocação dos recursos 

orçamentários e financeiros pactuados nas 

instâncias de gestão: PMS/2014 a 2017 e na 

PAS/2014/2015, e nem aprovado pelo conselho. 

Não 

 

378507 

Transferência indevida de recursos do Bloco de 

Financiamento da Média e Alta Complexidade 

/CEREST para a conta do tesouro a título de 

empréstimo para complemento da folha de 

pagamento 

Parcialmente 

Restituído 

totalmente 

377501 

Utilização indevida de recursos do Bloco de 

Financiamento da Média e Alta Complexidade com 

pagamento de combustível a veículo não 

pertencente ao CEREST 

Não 

Restituído 

totalmente 

378538 

Utilização indevida de recursos do Bloco de 

Financiamento da Média e Alta Complexidade com 

pagamento de indenizações 

Parcialmente 

Restituído 

totalmente 

378465 
O CEREST Aracaju encontra-se com o CNES 

desatualizado. 
Sim 

Concluído 

378637 No Cadastro de Bens Patrimoniais Móveis não 

constam os equipamentos de informática  

Sim Concluído 
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adquiridos com recursos do CEREST 

 

Ainda, conforme análise do referido documento, encontramos os seguintes valores :  

 

Valor a devolver : 45.472,05 

Valor devolvido: 44.076,25 

Saldo a devolver: 1395,08 

 

 

 

Proposta de Trabalho 

A crescente demanda de ações de matriciamento e educação permanente e continuada da 

equipe da Saúde do Trabalhador evidencia a necessidade de instrumentalização da equipe 

para o enriquecimento dessas  ações junto aos trabalhadores. Para tanto, necessitamos de 

material de apoio para a distribuição nas capacitações, empresas, unidades de saúde , 

sindicados, CIST, parceiros e trabalhadores em geral, que possam divulgar ações, protocolos, 

agravos, notificações e informações em saúde e segurança pertinentes à Política Nacional de 

Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, bem como a legislação afim.  

Justificativas para a aquisição de material 

As ações fora de nossa sede encontram-se em expansão e a aquisição produtos como 

notebooks e aparelhos de datashows faz-se necessária pois os equipamentos que se 

encontram atualmente em uso estão apresentando problemas constantes e a dificuldade na 

aquisição de peças para equipamentos antigos limitam o uso de diversas funcionalidades. 

Alguns apresentam a manutenção mais cara do que a aquisição de um produto novo e outros 

já foram condenados pelo setor responsável pela informática. 
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A mudança para uma nova unidade justifica, ainda, a aquisição de itens de apoio à ambiência,  

pensando na humanização de forma geral e integrada às atividades desta Rede, como 

bebedouros e apoios para os pés, filtros de água, entre outros, já que há fluxo de  

trabalhadores, servidores e demais profissionais que utilizam as dependências do serviço para 

fins de atendimento, capacitações e/ou reuniões, dentre outros. 

As medições ambientais e ocupacionais realizadas pela Vigilância em Saúde do Trabalhador ( 

VISAT) são necessárias para a elaboração de documentos técnicos e mapas de risco de 

ambientes de trabalho, viabilizando parcerias com órgãos institucionais  e que auxiliam na 

elucidação de nexos epidemiológicos de agravos relacionados ao trabalhador e na investigação 

de processos de trabalho. Alguns equipamentos foram para a avaliação técnica e necessitam 

de trocas ( aquisição de novos), conforme listados em tabela abaixo. 

Metodologia: 

 Elaboração de memorando ou documento afim solicitando à Diretoria de Vigilância em 

Saúde a autorização para a aquisição de material gráfico e canetas, ou ainda a 

utilização desta Proposta de Trabalho para o ínicio do processo de aquisição; 

 Elaboração da arte do material solicitado conforme especificações técnicas e 

logomarcas padronizadas; 

 Aprovação dos itens solicitados pelos setores responsáveis da Secretaria, bem como a 

autorização do Secretário Municipal de Saúde ou representante legal para a efetivação 

de todo o processo; 

 Tramitação para aquisição do material pelos setores responsáveis (CPL/ 

NUCOL/NUSUP/NUGEF)  

 Recebimento do material com atesto pelo setor solicitante. 
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MATERIAL PROPOSTO PARA A AQUISIÇÃO: 

1. Memorando 84/2015 ( abaixo), com Termo de Referência anexo ( MATERIAL 

GRÁFICO) :  
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. INTRODUÇÃO: A Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, através do Fundo Municipal de 

Saúde, recebeu do Fundo Nacional de Saúde (RENAST), recursos para a aquisição de material 

gráfico para atender à Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador (CEREST/VISAT). 

2. OBJETO: Constitui objeto do presente a aquisição de material gráfico, 11.000 Panfletos para 

divulgação dos Protocolos da Saúde do Trabalhador, bem como informações sobre segurança e 

observatório. 

3. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO: A Secretaria Municipal de Saúde necessita adquirir material 

gráfico, do tipo panfletos, para serem distribuídos em capacitações, reuniões, eventos e afins. 

4. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: conforme tabela abaixo, baseada no LOTE 01 do Pregão 

Eletrônico nº 97/2013: 

LOTE QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO 
PREÇO 

UNIT. 

PREÇO 

TOTAL 

1 2.000 UNID. 

Panfleto em papel couche 

4x4 cores, formato 15 x 21 

cm , 115g, impressão frente 

e verso. 

TEMA: ACIDENTE DE 

TRABALHO COM 

EXPOSIÇÃO A MATERIAL 

BIOLÓGICO 

. 
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1 1.000 UNID. 

Panfleto em papel couche 

4x4 cores, formato 15 x 21 

cm , 115g, impressão frente 

e verso. 

TEMA: CÂNCER 

OCUPACIONAL 

 

  

1 500 UNID. 

Panfleto em papel couche 

4x4 cores, formato 15 x 21 

cm , 115g, impressão frente 

e verso. 

TEMA: DERMATOSES 

OCUPACIONAIS 

 

  

1 1.000 UNID. 

Panfleto em papel couche 

4x4 cores, formato 15 x 21 

cm , 115g, impressão frente 

e verso. 

TEMA: LER DORT 
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1 1.000 UNID. 

Panfleto em papel couche 

4x4 cores, formato 15 x 21 

cm , 115g, impressão frente 

e verso. 

TEMA: PAIR 

 

  

1 1.000 UNID. 

Panfleto em papel couche 

4x4 cores, formato 15 x 21 

cm , 115g, impressão frente 

e verso. 

TEMA: ACIDENTE DE 

TRABALHO GRAVE 

 

  

1 1.000 UNID. 

Panfleto em papel couche 

4x4 cores, formato 15 x 21 

cm , 115g, impressão frente 

e verso. 

TEMA: INTOXICAÇÕES 

EXÓGENAS 
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1 500 UNID. 

Panfleto em papel couche 

4x4 cores, formato 15 x 21 

cm , 115g, impressão frente 

e verso. 

TEMA: PNEUMOCONIOSES 

 

  

1 500 UNID. 

Panfleto em papel couche 

4x4 cores, formato 15 x 21 

cm , 115g, impressão frente 

e verso. 

TEMA: OBSERVATÓRIO 

 

  

1 1.000 UNID. 

Panfleto em papel couche 

4x4 cores, formato 15 x 21 

cm , 115g, impressão frente 

e verso. 

TEMA: CEREST 

 

  

1 1.000 UNID. 

Panfleto em papel couche 

4x4 cores, formato 15 x 21 

cm , 115g, impressão frente 

e verso. 

TEMA: ESTRESSE NO 

TRABALHO 
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1 500 UNID. 

Panfleto em papel couche 

4x4 cores, formato 15 x 21 

cm , 115g, impressão frente 

e verso. 

TEMA: SEGURANÇA 

 

  

 

5. PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega do produto será de forma imediata. 

6. EXIGÊNCIAS: seguir modelos fornecidos pela REAST e anexo a este termo ( arte finalizada e 

diponibilizada também em Corel Draw® pela Coordenação de Saúde do Trabalhador). 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

a) Entregar o objeto licitado conforme especificações deste edital e em consonância com a 

proposta de preços; 

b) Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 

ADMINISTRAÇÃO, bem como substituir, sem ônus adicionais e no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis contados da comunicação formal desta Secretaria, o(s) produto(s) recusado(s); 

d) Arcar com eventuais prejuízos causados à Secretaria e/ou a terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 

e) Assegurar garantia, prestada pelo próprio fabricante para cada tipo de equipamento, no 

prazo mínimo estipulado no Anexo I do edital.  

f) Durante o prazo de vigência da garantia, a EMPRESA VENCEDORA deverá prestar assistência 

técnica consistente em substituição, sem ônus para a ADMINISTRAÇÃO, das partes ou peças 

defeituosas, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos. 

8. DAS SANÇÕES: 
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8.1. Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial do objeto pactuado, conforme o 

caso, a Secretaria Municipal de Saúde poderá aplicar ao FORNECEDOR as seguintes sanções, 

garantida a prévia defesa: 

I – Advertência; 

II – Multa, observados os seguintes limites máximos: 

a) 10 % (dez por cento) do valor da proposta, quando, sem justificativa plausível aceita 

pela Administração, o adjudicatário não assinar o contrato ou não retirar o instrumento 

equivalente no prazo estabelecido, ainda que não tenha havido processo de licitação;  

b) 20% (vinte por cento) do valor global do empenho e/ou contrato, pela inexecução total 

do ajuste, e em caso de rescisão contratual por inadimplência do contratado; 

c) 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução 

parcial ou qualquer outra irregularidade não abrangida pelos itens anteriores. 

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não excedente a 02(dois) anos; 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 

reabilitação. 

8.2. Aplicam-se também as penalidades acima estipuladas, para todos os casos em que o 

contrato for substituído pela nota de empenho ou instrumento equivalente, caso o contratado 

não cumpra o disposto na proposta apresentada. 

8.3. O atraso injustificado na execução do contrato sujeita o contratado à multa de mora, na 

forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, que deve ser graduada, 

obedecidos os seguintes limites máximos: 

I – 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre 

o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do 

cronograma físico de obras não cumprido; 
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II – 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço 

não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não cumprido, por cada 

dia subseqüente ao trigésimo. 

8.4. Nas hipóteses descritas nos itens acima, o atraso deve ser contado em dias corridos, a 

partir do primeiro dia útil subseqüente ao término do prazo ajustado para a execução ou 

entrega do objeto. Até o dia anterior a sua efetivação.  

8.5. A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação poderá ensejar sua rescisão, nos 

termos dos artigos 78 a 80, da Lei nº 8.666/1993. 

8.6. A Contratada ficará impedida de licitar e de contratar com os órgãos e entidades 

pertencentes à Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito 

prévio da citação e da ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato 

e demais cominações legais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

quando: 

a) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 

b) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

c) Comportar-se de modo inidôneo; 

d) Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; 

e) Falhar ou fraudar na execução do Contrato; 

f) Apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação exigida para o 

certame. 

8.7. A multa aplicada poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente, se esta for apresentada formalmente após 

sua aplicação e se a CONTRATANTE não acatar a defesa apresentada pela CONTRATADA, 

quando o valor da multa exceder ao da garantia prestada nos casos em que houver. 
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9. LOCAIS DE ENTREGA: A empresa licitante vencedora deverá efetuar a entrega, DE FORMA 

IMEDIATA após solicitação desta Secretaria, no Almoxarifado, localizado na Av. Poeta Mario 

Jorge Vieira Menezes, nº 2707 – CEP: 49.035-660 – Bairro Coroa do Meio, nesta Capital em 

quantidades e prazos estabelecidos neste Anexo I (Termo de Referência). 

10. PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega do produto será de forma imediata. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

a) Entregar o objeto licitado conforme especificações deste edital e em consonância com a 

proposta de preços; 

b) Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 

ADMINISTRAÇÃO, bem como substituir, sem ônus adicionais e no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis contados da comunicação formal desta Secretaria, o(s) produto(s) recusado(s); 

d) Arcar com eventuais prejuízos causados à Secretaria e/ou a terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 

e) Assegurar garantia, prestada pelo próprio fabricante para cada tipo de equipamento, no 

prazo mínimo estipulado no Anexo I do edital.  

f) Durante o prazo de vigência da garantia, a EMPRESA VENCEDORA deverá prestar assistência 

técnica consistente em substituição, sem ônus para a SMS. 

2. Equipamentos: 

Qde Unid Especificação 

02 Unid 

Notebook – Especificação dada pelo setor de informática. 
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02 Unid 

Datashow - Especificação dada pelo setor de informática. 

 

03 Unid 

Mouse Optico - Mouse óptico USB, com 02 (dois) botões padrão da 

indústria atual, acrescido de um terceiro botão com funcionalidade de                

rolagem (Scroll) e resolução mínima de 800 dpi; 

 

15 Unid 

Apoio para os pés - Com regulagem de altura e plataforma móvel para 

alongar, estrutura de ferro, pintura eletrostática, medidas da base: 

30,5cm 44 cm, altura: possui 7 níveis de regulagem de altura, 

ajustados por                 botões laterais (10cm - 11cm - 12cm - 13,5cm - 

15cm - 16,5cm - 18cm ),          sapatas de borracha para o apoio não 

escorregar, medida da plataforma para os pés 30cm x 39cm MDF 

15mm, emborrachada, botão de regulagem para deixar a base fixa ou 

móvel para alongar, suporte da base móvel em alumínio. 

02 Unid 

Filtro de água- Especificação dada pela CPL. 

 

01 Unid Triturador de papel – Especificação dada pela CPL 

01 Unid Decibelímetro – Especificações dadas pela VISAT 

01 Unid Luximetro – Especificações dadas pela VISAT 

01 Unid Termômetro de globo – Especificações dadas pela  VISAT 

01 Unid Manômetro manual – Especificações dadas pela  REAST 

02 Unid 
Tensiômetros adulto com braçadeira para obeso – Especificações 

dadas pela CPL 
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01 Unid 
Audiômetro Digital que realize Audiometria tonal por via aérea e via 

óssea e Audiometria vocal- Especificação dada pelo CEREST 

02 Unid AudioCup – Especificação dada pelo CEREST 

01 Unid Termohigrômetro – Especificação dada pela VISAT 

 

3. Complementação de material gráfico, caso haja recurso residual: 

Qde Unid Valor  Especificação 

2.000 UNID. 

0.06x2000= 

120,00 

Panfleto em papel couche 4x4 cores, formato 29,7 x 21 cm , 115g, 

impressão frente e verso.  

TEMA: INTOXICAÇÃO EXÓGENA POR BENZENO 

 

1.000 UNID. 

0.06x1000= 

60,00 

Panfleto em papel couche 4x4 cores, formato 29,7 x 21 cm , 115g, 

impressão frente e verso.  

TEMA: SAÚDE AUDITIVA 

 

2.000 UNID. 

0.06x2000= 

120,00 

Panfleto em papel couche 4x4 cores, formato 29,7 x 21 cm , 115g, 

impressão frente e verso.  

TEMA: TRABALHO INFANTIL  
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2.000 UNID. 

0.06x2000= 

120,00 

Panfleto em papel couche 4x4 cores, formato 29,7 x 21 cm , 115g, 

impressão frente e verso.  

TEMA: NOTIFICAÇÕES 

 

1.000 UNID. 

0.06x1000= 

60,00 

Panfleto em papel couche 4x4 cores, formato 29,7 x 21 cm , 115g, 

impressão frente e verso.  

TEMA: OBSERVATÓRIO 

 

1.000 UNID. 

0.06x1000= 

60,00 

Panfleto em papel couche 4x4 cores, formato 29,7 x 21 cm , 115g, 

impressão frente e verso.  

TEMA: VISAT 

 

2.000 UNID. 

0.06x2000= 

120,00 

Panfleto em papel couche 4x4 cores, formato 29,7 x 21 cm , 115g, 

impressão frente e verso.  

TEMA: ESTRESSE NO TRABALHO  

 

1.000 UNID. 

0.06x1000= 

60,00 

Panfleto em papel couche 4x4 cores, formato 29,7 x 21 cm , 115g, 

impressão frente e verso.  

TEMA: SEGURANÇA 
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2.000 UNID. 

0.06x2000= 

120,00 

Panfleto em papel couche 4x4 cores, formato 29,7 x 21 cm , 115g, 

impressão frente e verso.  

Deverá ser feito 2 cortes na horizontal e dois vincos na vertical. 

 

2.000 UNID. 

1,80x2000= 

3600,00 

Canetas com calendário 2016 e informações de saúde do trabalhador, 

escrita de cor azul, 04 cores. 

 

100 UNID 

0,80x100= 

80,00 

Cartazes 64x46cm, papel couché 115g, 4x0 cores 

Valor Total 4.520,00  

 

Cronograma de Execução 

 Outubro 

2015 

Novembro 

2015 

Dezembro 

2015 

Janeiro 

2016 

Fevereiro 

2016 

Março 

2016 

 

Abril  

2016 

Elabora

ção do 

Progra

ma de 

Trabalh

o 

X       

Aprova

ção do 

Progra

 X      
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ma 

pelo 

DENAS

US 

Tramita

ção 

para o 

process

o 

licitatór

io 

  X X X   

Entrega 

do 

materia

l à 

REAST 

     X  

Finaliza

ção do 

process

o 

      X 

Envio 

de 

compro

vantes 

ao 

DENAS

US 

      X 
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Observações: 

As aquisições sofrem processo regular de compra e, caso o valor previsto para o gasto seja 

ultrapassado, a REAST fará a avaliação, juntamente com a DVS, sobre os itens que possuem 

revelância para o serviço. 

 

 

 

 

Aracaju, 26/11/2015 

 

 

 

Karla Magaly Bomfim Alves Lima 

Coordenação da Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador 


