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RELATÓRIO de CUMPRIMENTO das METAS 2013 
 

META 5 
Fomentar a EDIÇÃO DE ATOS DO PODER PÚBLICO ESTADUAL E/OU MUNICIPAL para 
inclusão, nos editais de licitação e respectivos contratos administrativos, de cláusulas com exigências 
de CAPACITAÇÃO MÍNIMA PERMANENTE DE TRABALHADORES TERCEIRIZADOS 
E/OU PERCENTUAL MÍNIMO DE VAGAS PARA REABILITADOS OU BENEFICIÁRIOS 
DE AUXÍLIO-ACIDENTE (art. 93 da Lei 8.213/91), independentemente do número de empregados 
da empresa contratada; 
CUMPRIMENTO: edição de pelo menos 1 (UM) ATO ATÉ O FINAL DE 2012 E DE OUTROS 3 
(TRÊS) ATOS EM 2013. 
 
2012. Decreto editado pelo Estado do Ceará.  
 
2013. Decretos editados pelos Municípios de Fortaleza, Pacatuba e Maracanaú. 
 

META 6 
Divulgar MENSAGENS EDUCATIVAS SOBRE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 
DE TRABALHO, com foco na prevenção de acidentes de trabalho, por mecanismos de comunicação 
de massa, a exemplo de extratos bancários, contas de energia, água e telefone, e 
intimações/notificações/andamentos processuais.  
CUMPRIMENTO: adoção de pelo menos 1 (UM) MECANISMO ATÉ O FINAL DE 2012 E DE 
OUTROS 4 (QUATRO) EM 2013. 
 
2012. Contatada a Administração (STI) com vistas a se veicular nos andamentos processuais 
mensagens educativas sobre saúde, segurança e meio ambiente de trabalho, com foco na 
prevenção de acidentes de trabalho.  Exposição de motivos apresentados à Presidência do TRT7 
em 01/2013.  
 
2013. Veiculados Programas de rádio e televisão. Adesivação de mensagens publicitárias do 
Programa Trabalho Seguro em veículo adquirido pelo Regional, nas portas de entrada dos 
anexos I e II do TRT e nas portas dos prédios Autran Nunes e Dom Helder Câmara. Instalação 
de 20 outdoors na capital. Divulgação de mensagens educativas no sítio institucional da Empresa 
de Tecnologia da Informação do Ceará – ETICE, bem como nas contas dos usuários da 
Companhia de Água e  Esgoto do Estado do Ceará - CAGECE. 

 
META 7 

Realizar EVENTO/CURSO ABRANGENTE E MULTIDISCIPLINAR, DIRIGIDO A 
MAGISTRADOS E PERITOS JUDICIAIS, preferencialmente em conjunto com as escolas 
judiciais, para discussão de temas relacionados a perícias sobre acidentes de trabalho e doenças 
ocupacionais, tais como: medidas para conferir celeridade, honorários periciais, justiça gratuita, 
relação entre magistrado e peritos, quesitos do juízo, dificuldades técnicas recorrentes etc.  
CUMPRIMENTO: realização, EM 2013, DE EVENTO/CURSO COM CARGA HORÁRIA 
MÍNIMA DE 8 HORAS E PARTICIPAÇÃO DE PELO MENOS 30% DOS MAGISTRADOS. 
 
2013. Realizado o 1º Seminário sobre Perícias Judiciais em 13 de dezembro de 2013. 



 
META 8 

Fomentar a INCLUSÃO DO TEMA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO EM TODOS OS 
NÍVEIS DE ENSINO, preferencialmente com uso de material pedagógico do Programa Trabalho 
Seguro.  
CUMPRIMENTO: edição de 1 (um) ato ou celebração de 1 (UMA) PARCERIA EM 2012 E, EM 
2013, inserção efetiva do tema no projeto pedagógico de PELO MENOS 10 (DEZ) 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO.  
 
2012. Parceria com a SEDUC - Secretaria Estadual de Educação do Estado do Ceará 
componente do GETRIN 7. 
 
2013. Assinado Termo de Cooperação Técnica com a Secretaria de Educação do Estado do 
Ceará em 8 de agosto de 2013.  Instituições alcançadas: 98 escolas estaduais de educação 
profissional. 

 
META 9 

Realizar a Semana de Acidentes de Trabalho, envolvendo juízes, servidores e entidades 
parceiras, na semana de 22 a 26 de abril.  
 
2013. Semana realizada em 18,  22 a 26 de abril de 2013.   
 
 

BOAS PRÁTICAS 
 

1.Capacitação de magistrados em SST  
Capacitação de magistrados através de curso de conteúdo técnico sobre saúde, segurança e medicina 
do trabalho. 
 
2012. Curso de Perícias Judiciais Trabalhistas de Saúde e Segurança de Trabalho realizado em 
26 de outubro com Edwar Abreu Gonçalves (8h). 
 

2. Direcionamento das multas aplicadas em ACP às atividades desenvolvidas pelos Gestores do 
Programa Trabalho Seguro e de parceiros do Programa  

Recomendar aos juízes do trabalho e procuradores do trabalho para que as multas aplicadas nas ações 
civis públicas que envolvem danos relacionados a meio ambiente do trabalho inseguro sejam 
destinadas a medidas estabelecidas pelos gestores do Programa Trabalho Seguro, como ações 
educativas, de investigação de causas etc., executados por parceiros como Fundacentro e outros. 
 
Exemplos: Acórdãos TRT 8ª/2ª Turma/ RO 0000145-02.2012.5.08.0127 e 0000170-
66.2012.5.08.0110 

 
3. Equipe de apoio aos Gestores Regionais 

Instituir uma equipe de apoio aos gestores regionais para que possa acompanhar a execução das 
atividades, sem prejuízo de suas atribuições. 
 
2012. Criada através de Portaria da Presidência. 
 

4. Enfoque especial às micro e pequenas empresas 
Instituir parcerias com órgãos como SEBRAE e outros que desenvolvam atividade junto às micro e 
pequenas empresas, para a criação de manuais sobre segurança, saúde e meio ambiente do trabalho, 
específicos para a atividade econômica do empreendimento, além de planejamento de cursos de 
formação sobre o tema, a serem ministrados aos pequenos empreendedores.  
 
 
 



5. Realização de Audiências Públicas 
Realizar audiências públicas para verificação dos problemas de segurança, saúde e meio ambiente do 
trabalho no setor de transportes, nas assembleias legislativas ou câmaras de vereadores de cidades de 
médio e grande porte, com participação de todos os parceiros do Programa, sindicatos, pesquisadores 
da área, bem como do AA e do NA (Narcóticos Anônimos), diante do alto índice de dependentes 
trabalhando nesse ramo de atividade.  
 
2013. Audiência Pública na Assembleia Legislativa ocorrida na 1ª Semana Cearense de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho – Painel: Acidentes com máquinas agrícolas em vias 
públicas – Ministrante: Prof. Dr Leonardo de Almeida Monteiro.  
 
2013. Audiência Pública na Assembleia Legislativa ocorrida em 3 de setembro– Painel: A Lei 
dos Motoristas.   
 

6. Visitas a canteiros de obras 
Visitar canteiros de obras, inclusive em parceria com Auditores-Fiscais do Trabalho, Procuradores do 
Trabalho e representantes dos órgãos de Saúde, Trabalho e Meio Ambiente Estaduais ou Municipais. 

2012. Realização de ato público para os operários das obras do Estádio Governador Plácido 
Castelo (Castelão). Em 17 de agosto mais de 1.500 operários participaram de ação educativa 
sobre o assunto. 

2013. Continuidade de visitas 

 

7. Estipulação de condições para fornecimento de energia elétrica 
Incentivar que as concessórias de energia elétrica exijam apresentação de projeto das instalações 
elétricas nos canteiros de obras, subscrito por profissional legalmente habilitado, como condição 
essencial para a ligação inicial e o fornecimento de energia elétrica. 
 

8. Disponibilização online de Autos de Infração e Termos de Ajustamento Conduta 
Disponibilização online de Autos de Infração e Termos de Ajustamento Conduta aos Juízes do 
Trabalho. 

 

9. Formação de base de dados para tutela dos interesses coletivos 
Implementar Banco de Dados Nacional relativo a decisões de tutelas preventivas coletivas acerca de 
segurança, saúde e meio ambiente do trabalho, permitindo seu compartilhamento. 
 

10.Composição de acervo bibliográfico 
Criação de biblioteca nos Regionais, com acervo bibliográfico e audiovisual sobre segurança e 
medicina do trabalho, formada, inicialmente, com o material fornecido pela Fundacentro e pelo MTE. 
 
2012/2013. Criado o espaço “Seção Trabalho Seguro”  no Setor da Biblioteca do TRT7. 

 

11. Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho 
Realização de uma Semana, envolvendo juízes, servidores, distribuição de cartilhas e inclusão de 
processos da construção civil. 
 
2013. Cumprida. Absorvida pela Meta 9 

 

12. Produção de material educativo 
Produção de filmes, cartilhas e outros materiais de divulgação. 
 
2012/2013. Foi adquirido material para distribuição gratuita em eventos de conscientização 
social (camisetas, canetas, bottons e pastas) 



 

13. Aperfeiçoamento da matriz curricular de cursos Técnicos de Segurança do Trabalho 
Introdução da disciplina “Aspecto legal da segurança do trabalho” na matriz curricular do curso 
Técnico de Segurança do Trabalho. 
 
2012/2103. Resolução nº 6 de setembro de 2012 e a de nº 2 de junho de 2012, ambas do 
Ministério de Educação.   

 
 

PRÁTICA SUGERIDA: 

2013. Replicar material científico, a exemplo dos Enunciados colacionados e aprovados no Seminário 
Prevenção de Acidentes do Trabalho ocorrido em Belém do Pará (08/11 de outubro). 

 
 

INICIATIVAS REALIZADAS: 

2012. 

           I Workshop  do Programa Trabalho Seguro 

2013.  

           Criação do Portal do Programa Trabalho Seguro do Getrin 7 

           Seminário Cearense Acidente de Trabalho: Prevenção e Tutelas de Urgência 

           Seminários de Contextualização da Saúde do Trabalhador 

          Criação do NÚCLEO REGIONAL de APOIO aos Gestores Regionais do PNPAT-PTS 

           II Workshop do Programa Trabalho Seguro            
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