
 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 01, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2004. 

 

Institui o Regimento Interno do 
Programa Saúde no Serviço 
Público. 

 

O COORDENADOR DO PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO , 

usando das prerrogativas conferidas no art. 6º do Decreto n. 5.757, de 21 de maio de 2003, 

resolve instituir o seguinte: 

 

REGIMENTO INTERNO 

 

Capítulo I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º O Programa Saúde no Serviço Público visa estabelecer e executar a 

Política de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho, no âmbito do Poder Executivo do 

Estado de Goiás, cujo objetivo principal é a promoção, a proteção e a reabilitação da saúde do 

servidor público submetido a riscos e a agravos advindos dos ambientes, das condições e dos 

processos de trabalho. 

Art. 2º Compõe o Programa Saúde no Serviço Público: 

I – a Coordenação; 

II – a Comissão Técnica; 

III – os Comitês Executivos Setoriais de Saúde. 

 



 
 

Capítulo II 

DA ORGANIZAÇÃO E DA COMPETÊNCIA 

 

Seção I 

DA COORDENAÇÃO 

 

Art. 3º O Presidente da Agência Goiana de Administração e Negócios Públicos – 

AGANP – é o Coordenador do Programa Saúde no Serviço Público. 

Art. 4º Compete à Coordenação: 

I – acompanhar e controlar a execução desse Programa; 

II – promover, junto aos órgãos e entidades públicas, a adoção, em caráter 

prioritário, das medidas necessárias à realização desse Programa, procedendo à revisão e ao 

eventual ajustamento dos atos normativos relacionados com a qualidade de vida do servidor e 

respeitando, quando for o caso, a competência do Poder Legislativo e daquelas cometidas por lei 

a outros órgãos ou entidades do Poder Executivo; 

III – manter entendimento direto com as autoridades federais, as de outros Estados 

e as municipais, no caso de medidas que escapem à sua competência e possam ser benéficas para 

o referido Programa; 

IV – cooperar com os Poderes Judiciário e Legislativo, quando expressamente 

solicitada; 

V – apresentar sugestão de providências necessárias à fiel execução desse 

Programa ao Governador do Estado; 

VI – promover a cooperação e a integração entre as entidades e os órgãos públicos 

engajados no desenvolvimento do referido Programa, sobretudo com relação à saúde e à 

segurança do servidor público estadual; 



 
 

VII – avaliar os resultados alcançados com a implantação das ações desse 

Programa, propondo e implementando as alterações que se fizerem necessárias; 

VIII – estabelecer as diretrizes e as metas a serem alcançadas pela Comissão 

Técnica e pelos Comitês Executivos Setoriais de Saúde; 

IX – supervisionar e avaliar os trabalhos da Comissão Técnica e dos Comitês 

Executivos Setoriais de Saúde. 

Parágrafo único. As competências descritas nos incisos I, VI, VII, VIII e IX serão 

desempenhadas com o auxílio da Gerência de Políticas de Prevenção e Saúde Ocupacional da 

AGANP. 

 

Seção II 

DA COMISSÃO TÉCNICA 

 

Art. 5º A Comissão Técnica do Programa Saúde no Serviço Público integra a 

Gerência de Políticas de Prevenção e Saúde Ocupacional da AGANP. 

§ 1º A Comissão Técnica será designada por ato do Coordenador do Programa 

Saúde no Serviço Público, sob a presidência do Gerente de Políticas de Prevenção e Saúde 

Ocupacional da AGANP, com a participação de profissionais das seguintes áreas: 

I – médico do trabalho; 

II – engenheiro de segurança do trabalho; 

III – enfermeiro do trabalho; 

IV – fisioterapeuta; 

V – técnico em segurança do trabalho. 

§ 2º A composição da Comissão Técnica poderá ser acrescida de outros 

profissionais, quando for necessário. 

Art. 6º Compete à Comissão Técnica: 



 
 

I – planejar, monitorar, avaliar e executar a política de saúde ocupacional e 

segurança do trabalho nas entidades e órgãos púbicos; 

II – aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e medicina do trabalho 

no planejamento, no desenvolvimento, no controle e na avaliação das ações destinadas à 

implantação e à manutenção da política de saúde ocupacional e segurança no trabalho; 

III – elaborar e divulgar as condições a serem observadas para a aquisição de 

mobiliário, bem como para a contratação de empresa de serviços terceirizados quanto à saúde 

ocupacional de seus empregados; 

IV – emitir ou reconhecer laudo técnico, para fins de concessão de 

gratificação de insalubridade, pelo exercício de funções em locais insalubres ou atividades 

de risco (art. 3º, inciso II, do Decreto n. 5.624, de 5 de julho de 2002). 

 

Seção III 

DOS COMITÊS EXECUTIVOS SETORIAIS DE SAÚDE 

 

Art. 7º Em cada órgão ou entidade da administração pública estadual será criado 

um Comitê Executivo Setorial de Saúde. 

§ 1º O Comitê será composto por 3 (três) membros designados pelos titulares das 

entidades ou órgãos públicos a que pertencerem. 

§ 2º O titular da entidade ou órgão público designará o membro do Comitê 

responsável pela coordenação do desenvolvimento e da implantação das atividades constantes de 

seus programas de ação. 

Art. 8º Compete ao Comitê: 

I – assessorar a Comissão Técnica; 

II – atuar como multiplicador na divulgação das ações desse Programa em sua 

entidade ou órgão público. 



 
 

 

Capítulo III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 9º A participação nas atividades relacionadas ao referido Programa é 

considerada serviço público relevante, não ensejando remuneração de qualquer espécie. 

Art. 10. Aplicam-se, subsidiariamente, as normas regulamentadoras do Ministério 

do Trabalho e Emprego, especialmente as NR4, NR5, NR7, NR9 e NR17. 

Art. 11. Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇO 

PÚBLICO, em Goiânia, 17 de fevereiro de 2004. 

 

Jeovalter Correia Santos 

Coordenador 


