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DECRETO N° 55/2018
DE 18 DE MAIO DE 2018
"DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO CONTROLE DE USO E REPOSIÇÃO
DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ ROBERTO SANTINONI VEIGA,
Prefeito do Município de Coronel Macedo, Estado de São Paulo, usando das
atribuições legais de seu cargo.

Considerando que a Norma Regulamentadora n° 6 do Ministério do Trabalho e
Emprego - NR 6, considera como Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo
dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à
proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho;
Considerando, ainda, que, se entende por EPI, segundo a NR 6 do MTE, todo o
Equipamento de Proteção Individual que possua Certificado de Aprovação - CA,
aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, de uso pessoal e intransferível;
Considerando que cabe à Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, quando do
fornecimento do equipamento de proteção individual, exigir seu uso, orientar e
treinar o servidor sobre o uso adequado, substituir o EPI quando danificado ou
extraviado e adotar outras medidas necessárias por meio de ordens de serviços
ou de outros instrumentos orgânicos e normativos; e,
Considerando o TAC assinado em conjunto com o Ministério Público do Trabalho;

DECRETA:

Capítulo I
DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Artigo 10 - Fica obrigatório o Controle de Uso e Reposição do Equipamento de
Proteção Individual, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a
segurança e a saúde do servidor durante suas atividades laborativas.
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Parágrafo Único. Os Equipamentos de Proteção Individual, previstos no "caput",
deste artigo, serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, por
meio do Departamento Municipal onde o servidor exercer suas atribuições, sob
a responsabilidade das respectivas chefias imediatas.

I — Por Chefias Imediatas entende — se:
a) GESTOR DE ASSISTENCIA SOCIAL
(COORDENADORA DO PROJETO ARTE VIDA, COORDENADORA CRÁS)
b) CHEFE DOS SERVIÇOS DA SAÚDE
(COORDENADORA UNIDADE MISTA DA SAÚDE, COORDENADORA ESF,
CHEFE DO PLANTÃO DA ENFERMAGEM, CHEFE DOS AGENTES DE
ENDEMIAS, CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA)
c) COORDENADOR DOS SERVIÇOS RURAIS
(CHEFE DO OPERADOR DE MAQUINAS)
d) SUPERVISOR DA AGROPECUÁRIA MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HIDRICOS
(CHEFE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS)
e) SUPERVISOR DOS SERVIÇOS GERAIS
(CHEFE DOS GARIS, COORDENADOR DOS SERVIÇOS RURAIS, CHEFE DOS
OPERADORES DE MAQUINAS)
f) SUPERVISOR DA EDUCAÇÃO
(DIRETORES DE ESCOLAS, VICE DIRETOR DE ESCOLA)
g) CHEFE DO SETOR DE ESPORTES
h) DIRETOR JURIDICO E ADMINISTRATIVO
i)

CHEFE DO TRANSPORTE DA SAÚDE

Capítulo II
DO TERMO DE RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Artigo 2° - O controle de fornecimento e reposição dos Equipamentos de Proteção
Individual, será realizado por meio da "Ficha de Controle de Entrega e Reposição de
Equipamento de Proteção Individual".
§ 1° - O servidor assinará a Ficha de Controle de Entrega e Reposição de
Equipamento de Proteção Individual, no ato do recebimento ou da reposição do EPI,
durante todo o período em que permanecer a serviço da Prefeitura Municipal de
Coronel Macedo.
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§ 2° - O chefe imediato de cada Departamento Municipal será o responsável direto
pela entrega e reposição do EPI e pelo preenchimento das Fichas de Controle de
Entrega e Reposição de Equipamento de Proteção Individual, de preferência pela
chefia do setor de lotação do servidor, bem como pela sua efetiva e correta utilização.
I— O Chefe imediato será o responsável pela fiscalização do uso dos EPls;
II — O chefe imediato de cada Departamento Municipal responderá por qualquer
conduta omissiva, no sentido de deixar de fiscalizar ou efetuar fiscalização ineficiente,
com relação ao uso correto do EPIs;
Ill — A ocorrência da conduta prevista no inciso anterior deflagrará a abertura de
procedimento administrativo destinado a apurar as possiveis irregularidades, nos
termos da lei 66/2009.
IV — A partir do inicio de vigência deste decreto, o Chefe de Departamento que se
omitir em realizar uma fiscalização adequada quanto ao uso de EP1s, e em
decorrência de tal conduta o Municipio vier a sofrer qualquer dano a seu erário,
responderá solidariamente pela obrigação de ressarcimento, sem prejuizo das demais
sanções administrativas, civeis e penais cabíveis;
§ 3° - O servidor deverá receber informações sobre a Ficha de Controle de Entrega e
Reposição de Equipamento de Proteção Individual, preencher os dados de lotação
(Departamento, nome completo, prontuário, lotação, cargo), ler atentamente o Termo
de Recebimento nela constante, e assiná-lo.
§ 4° - As Fichas de Controle de Entrega e Reposição de Equipamento de Proteção
Individual, quando totalmente preenchidas, permanecerão guardadas sob controle do
Departamento de Recursos Humanos,por um período mínimo de 5 (cinco) anos e,
após este período serão encaminhadas para o arquivo geral.
§ 5° - Sempre que o servidor receber ou repor os EP1s, a Ficha de Controle de Entrega
e Reposição de Equipamento de Proteção Individual deverá ser preenchida com a
quantidade, o tipo de EPI, o número do Certificado de Aprovação (localizado no
equipamento ou na embalagem original), a data de entrega, o visto do servidor, o
código de substituição e a data de devolução do EPI.
Artigo 3° - Todo servidor receberá treinamento sobre o uso, guarda, higienização e
conservação do Equipamento de Proteção Individual, a ser realizado no ato da
entrega, ou ainda, em situação previamente definida pela Prefeitura Municipal.
§ 1° - O treinamento previsto no "caput" deste artigo será registrado em formulário
específico, cujo modelo será de responsabilidade da Prefeitura Municipal.
§ 2° - O Termo de Recebimento e o Formulário de Treinamento, após assinados,
passarão a fazer parte dos deveres funcionais do servidor, o qual reconhecerá e
declarará o recebimento, treinamento e a responsabilidade quanto ao uso correto dos
Equipamentos de Proteção Individual.
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§ 30 - 0 treinamento a que se refere o § 2°, deste artigo, será ministrado ou
coordenado por profissionais legalmente habilitados.
§ 40 - Para os Equipamentos de Segurança fornecidos e que não possuírem o número
do Certificado de Aprovação, será descrito na Coluna da Ficha de Controle de Entrega
e Reposição de Equipamento de Proteção Individual a descrição "Não se Aplica" ou
"NA"
Artigo 40 - No caso de substituição ou devolução do Equipamento de Proteção
Individual danificado será fornecido um novo, com a devolução do usado ao
responsável designado do Departamento Municipal de lotação do servidor, que deverá
ser descartado em local adequado.

Capítulo III
DA DISPONIBILIZAÇÃO DA FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA E REPOSIÇÃO
DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Artigo 5° - O modelo da Ficha de Controle de Entrega e Reposição de Equipamento
de Proteção Individual, que também contém o "Termo de Recebimento", não poderá
sofrer modificação, e o modelo impresso ou eletrônico deverá ser retirado no setor de
segurança do trabalho da Prefeitura Municipal de Coronel Macedo.
Parágrafo Único. O modelo da Ficha de Controle de Entrega e Reposição de EPI
encontra-se disponibilizado no ANEXO ÚNICO, deste Decreto.

Capítulo IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 6° - Os profissionais legalmente habilitados da unidade de saúde e segurança
do trabalho e a Comissão Interne de Prevenção de Acidentes - CIPA da Prefeitura
Municipal de Coronel Macedo poderão consultar, requerer cópias ou fiscalizar a
utilização das Fichas de Controle de Entrega e Reposição de Equipamento de
Proteção Individual.
Artigo 7° - Caberá aos Responsáveis por cada um dos Departamentos Municipais, os
quais deverão estabelecer outras medidas com a finalidade de cumprir e fazer cumprir
as exigências desse Decreto.
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I — O Servidor flagrado em descumprimento dos termos estabelecidos neste decreto
será formalmente notificado e reponderá a processo administrativo, nos termos da lei
66/2009.
Artigo 8° - As dúvidas suscitadas sobre as disposições desse Decreto deverão ser
esclarecidas pelos profissionais legalmente habilitados contratados pela Prefeitura
Municipal de Coronel Macedo.
Artigo 9° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 10 0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Corone Macedo, aos 18 de maio de 2018

JOSÉ ROBE NTINONI VEIGA
Prefeito unicipal
Registrada, publicada no Diário ficial do Município e afixada no átrio da Prefeitura
Murlidipal de Cordel Ma edo.
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André Ap reffio da uz
Chefe de verno M icipal
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