PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEGATI
CENTRO DE REFERÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

RELATÓRIO PARA RBPREV-2019
1. Legislação que estabelece exames admissionais: Decreto nº2009 de 30 de dezembro
de 2010.
2. Composição da Junta Médica: Decreto nº2009 de 30 de dezembro de 2010.
3. Ações educativas para redução de acidentes de trabalho:
trabalho
 Fornecimento de equipamento de proteção individual para os servidores
municipais.
 Assinatura do Termo de Ajuste de Conduta entre Prefeitura Municipal de Rio
Branco e o Ministério Público do Trabalh
Trabalho.
 Aquisição de 02 kit’s com instrumento de medição de riscos ambientais
ambientais.
 04 levantamentos de riscos trabalham em 02 unidades de saúde e 02 unidades
educativas.
 Realização de 43 perícias de avaliação de ambiente de trabalho nas instituições
municipais.
4. Plano de Comunicação das ações de saúde do trabalhador:
Nº Ações/Serviços
Atendi
mentos
Semana da Mulher: Promoção da autoestima e saúde da mulher
com serviços de cabeleireiro, manicure, maquiagem,
1
sobrancelha, massagem, sorteio de brindes, agendamento de
consultas de mamografias e PCCU, testes rápidos de glicose,
120
aferição de pressão, café da manhã, acolhimento musical ao
vivo.
Ação de Dia das Mães em parceria com as secretarias SASDH e
ZELADORIA: promoção da autoestima e saúde da mulher com
serviços de cabeleireiro, manicure, maquiagem, sobrancelha,
250
2
escova, sorteio
teio de brindes, agendamento de consultas de
mamografias e PCCU, testes rápidos de glicose, acolhimento
musical ao vivo.
3
Atendimento psicológico, individual, aos servidores municipais
66
em quadros de depressão e ansiedade.
4
Visitas domiciliares psicológicas para atender pacientes sem
03
mobilidade.
5
Setembro Amarelo, em prevenção ao suicídio, realizado na
SEGATI e ZELADORIA com: oficinas, atividades lúdicas, música,
325
testes rápidos, aferição de pressão e vacinas.
6
130
Outubro Rosa, prevenção ao câncer de mama, realizado na
SEGATI com: oficina, café da manhã compartilhado, músicas.
7
Projeto “Mês do Servidor” em parceria com as secretarias
municipais: abertura (sarau, maquiagem, café da manhã,
ginástica laboral), ao longo do mês (exibição de peças teatrais, 500
seção de cinema); encerramento (sarau, homenagem aos
aposentados, feira do empreendedor/servidor, exibição do coral
Saber Viver Policlínica Barral &Barral na Praça da Revolução)
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Promoção de saúde do homem para os servidores da UTRE:
dinâmica de acolhimento, exibição de músicas, palestra sobre
prevenção do câncer de próstata, exames de testes rápidos e
vacinas.
Total de atendimentos

50

1449

