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Osasco, 01 Abril de 2019. 

A 

Prefeitura de Osasco – Secretaria da Saúde  

À Sr. Secretario 

 

O Sindicato realizou visita técnicas no próprio municipal Dr. João Domingos Correa (POLISUL), 

realizando levantamentos para avaliar a condição insalubre do motorista que realiza o translado de 

material biológico entre os próprios municipais e laboratórios, com base nas informações colhidas e 

observadas para melhorar as condições de laboro destes no que mais se aproxima com a legislação 

vigente, sendo assim vamos esmiuçar a baixo o que foi constatado e nossas solicitações embasado na 

legislação vigente.    

1- Não foi constatado o pagamento de adicional de insalubridade para o motorista com contato 

habitual e permanente com agente patógeno conforme a portaria 3214 da CLT NR 15 anexo 

14    

2- Não está sendo fornecido os EPIs para proteger ou atenuar o agente biológico, como também o 

veículo que o mesmo transporta não está adaptado para realização deste tipo de atividade 

conforme legislação especifica.  

3- O servidor não está sendo capacitados conforme NR 32 da portaria 3214 da CLT, como 

também o local não acompanha o Lay Out conforme RDC 50 do Ministério da Saúde.  

Orientamos que estas medidas corretivas sejam realizadas no prazo máximo de 20 dias a partir do 

protocolo deste oficio, caso não ocorra o Sindicato tomara medidas cabíveis para proteção e bem estar 

do servidor municipal.    

 

Certo de Vossa compreensão, e pronto atendimento antecipo meus agradecimentos. 

Cordialmente e à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

 

 

Antônio Rodrigues dos Santos 

                                                                                                                                Presidente  

 

 



 

C.N.P.J.  nº 59.045.054/0001-16                                                                                     INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO 
SEDE  RUA JOSÉ BACARELLI, 109 – V. CAMPESINA – OSASCO – SP – CEP 06023-040 – FONE 3681-5346/3682-8718  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Não é fornecido nenhum tipo de EPI para o servidor, o 

mesmo realiza o transporte de vísceras e fluidos 

corpóreos. 

As caixas visivelmente estão impregnadas de material 

biológico. 

Não foi constatado nenhuma capacitação ou 

treinamento conforme a portaria 3214 da CLT.     

Conforme a legislação da Anvisa o veículo 

utilizado para transporte de material biológico 

não está apropriado para realizar esta tarefa, 

com o também não está em condições de uso 

para transporte de pessoas pois o mesmo 

apresenta falta de manutenção.       


