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Prezado Colega, bom dia
O SindLab – Sindicato dos Laboratórios de Minas Gerais comunica-lhe
dos resultados do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego em 2.016 referente
à SST – Saúde e Segurança no Trabalho.
Setor Econômico
Para fins do MTE, os laboratórios clínicos, CNAC 8640-2/02, estão
classificados na categoria do setor econômico denominado “Saúde”.
De Janeiro à Novembro de 2.016, último dado revelado pelo MTE, foram
realizadas 1.788 ações fiscais referentes à SST que resultam em:
548.562
Trabalhadores alcançados
818
Notificações
2.080
Autuações
46
Embargos ou interdições
11
Acidentes analisados
A notificação é uma concessão feita pelo auditor-fiscal do trabalho, com prazo para regulação e a
autuação é aplicação de multa pelo MTE.
Atualmente são 17 setores econômicos apurados pelo SFIT – Sistema Federal de Inspeção do
Trabalho, o setor econômico “Saúde”, em 2.016, ocupou a posição 15, perdendo apenas para o setor
econômico “Educação” e “Instituição Financeira”, com 7 e 3 acidentes, respectivamente, a construção
é setor econômico que mais gerou acidentes analisados pelo MTE.
Os dados do SFIT também podem ser examinados pelo código da CNAC Classificação Nacional da
Atividade Econômica que de acordo com a CONCLA – Comissão Nacional de Classificação do IBGE –
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística possui esta estrutura.
Seção
0
Saúde Humana e Serviços Sociais
Divisão
86
Atividades de atenção à saúde humana
Grupo
86-4
Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica
Classe
86.40-2
Atividades de serviços de complementação de diagnóstica e terapêutica
Subclasse 86.40-2/02
Laboratórios Clínicos
A subclasse 86.40-2/02 compreende também o posto de coleta laboratorial, as atividades de
unidade móveis equipadas de laboratório de análises clínicas, com pessoal especializado e os postos
de coleta de laboratório de análises clínicas.
Analisando os dados do MTE, SFIT, para o ano de 2.016, em relação à CNAE 86 – atividades de
atenção à saúde humana, tem-se que eles são:
1.658
Ações fiscais
528.686
Trabalhadores alcançados
744
Notificações
2.015
Autuações
44
Embargos
9
Acidentes analisados
Atenciosamente,
Humberto Marques Tibúrcio
SindLab
Presidente
Eu fiz minha parte! ®

