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Aproveitamos a oportunidade para renovar Vossa Excelência e demais 
consideraçâo e apreço. 
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Jardinópolis, 28 de marco de 2018. 

OFfCIO SE. N. 0058/18. 
PROJETO DE LEI N.° 011/18 
Mensagemn. 0011/18 .  

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Encarninhamos a Vossas Exce!ências, 0 Projeto de Lei que "DISPOE SOBRE 
CRIAAO DO CARGO DE ENGENHEIRO DE SEGURANQA DO TRABALHO, NA 
TABELA CONSTANTE DO ANEXO I DA LEI N.° 1702193, COM SUAS POSTERIORES 
ALTERAçOE5, DANDO OUTRAS PROVIDENCIAS H . 

A criaçào do referido cargo em nosso quadro funcional é de extrema 
importância, nobres Edis, uma vez que a segurança do trabatho é imensurável, e fehzmente 
a implantação de práticas seguras no trabalho yarn crescendo bastante ultimamente, 
mesmo porque hoje é dificil encontrar urn funcionário que "nunca" tenha passado por pelo 
menos uma palestra sobre prevençâo de acidentes de trabaiho, uso do ER, integração, etc. 

Assim sendo, conforme relatado através do OfIcio fl. 0  081/18, qua segue 
anexo, ha necessidade deste profissional para complementar o quadro do SESMT (Serviço 
Especiahzado em Engenharia e Medicina do Trabaiho), conforme a Norma 
Regulamentadora 04 e curnprirnento de uma das exigências do Ministério do Trabaiho e 
Emprego em suas inspeçoes. 

0 provimento do cargo de Engenheiro de Segurança do Trabaiho, se darã 
mediante concurso pUbhco a ser realizado pela municipafidade. 

Mais uma vez solicitarnos a devida e necessarsa autorizaçäo desse legisiativo, 
cuja propositura é submetida a alta consideração dos Nobres Edis, pedindo sua apreciação 
dentro dos terrnos regimentals, esperando sua aprovaçâo. 

nobres 

ASuA 
Sr. JOSÉ EURIPEDES FERREIRA 
OD. PRESIOENTE IDA CAMARA MUNICIPAL DE 
JARDINOPOLIS-SP. 
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PROJETO 	DE 	LEI 	N.° 011/18 
=De 28 de Marco de 	2018= 

"DISPÔE SOBRE cRIA(;AO DO CARGO DE 
ENGENHEIRO DE SEGURANçA DO TRABALHO, NA 
TABELA CONSTANTE DO ANEXO I DA LEI N.° 
1702/93, COIl SUAS POSTERIORES ALTERAçOES, 
DANDO OUTRAS  

O SENHOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINÔPOLIS, ESTADO 
DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIçOES QUE WE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
FAZ SABER, que a Cârnara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, aprovou 0 Projeto de 
Lel n.° 011/18, de autoria do Executivo e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

ARTIGO 1 0 : Fica criado 0 seguinte cargo no Anexo I, da Lei 
fl. 0  1702/93, corn suas posteriores afteraçôes, regido pela Consolidaçäo das Leis 
de Trabaiho, a saber: 

CARGO QTIDADE NIVEL VENCIMENTOS 

ENGENHEIRO DE SEGURANA DO TRABALHO 01 S R$ 	3.575

1
31 

_10 : Ao Erigenheiro de Segurança do Trabalho, compete as 
seguintes atribuiçôes, conforme estabelecido na Resoluçâo n.° 359 - CONFEA, de 
31 de Julho de 1991: 

a) Supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente Os servicos de Engenharia de 
Seguranca do Trabaiho; 

b) Estudar as condicôes de seguranca dos locals de trabaiho e das instalacöes e 
equipamentos, corn vistas especlalrnente aos problernas de controle de risco, 
controle de poluicâo, higiene do trabalho, ergonomia, protecão contra incêndio e 
saneamento; 

c) Planejar e desenvolver a implantacão de técnicas relativas a gerenciarnento e 
controle de riscos; 

d) Vistoriar, avaliar, realizar perIcias, arbitrar, emitir parecer, laudos tècnicos e 
indicar medidas de controle sobre grau tie exposico a agentes agressivos de 
riscos fisicos, quirnicos e biológicos, tais como poluentes atrnosféricos, ruidos, 
calor, radiacäo em geral e pressöes anormais, caracterizando as atividades, 
operacöes e locais insalubres e perigosos; 

e) Analisar riscos, acidentes e falhas, investigando causas, propondo medidas 
preventivas e corretivas e orientando trabalhos.estatIsticos, inclusive com respeito 
a custo; 

I') Propor politicas, programas, normas e regulamentos de Seguranca do Trabalho, 
zelando pela sua observância; 

g) Elaborar projetos de sistemas de seguranca e assessorar a elaboracâo de projetos 
de obras, instalacão e equipamentos, opinàndo do ponto de vista da Engenharia 
de Segurança; 

h) Estudar inslalacoes, rnáquinas e equipamentos, identificando seus pontos de 
riscos e projetando dispositivos de segurança; 

I) Inspecionar loçais de trabalho no que se relaciona corn a seguranca do Trabalho, 
delimitando areas de periculosidade; 
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j) Especificar, controiar e fiscalizar sistemas de protecâo coletiva e equipamentos de 
segurança, inclusive Os de protecão individual e os de protecão contra incêndio, 
assegurando-se de sua qualidade e eficiência; 

k) Opinar e participar da especificacão para aquisi(;ão de substáncias e equipamentos 
cuja manipulacão, armazenamento, transporte ou funcionamento possam 
apresentar riscos, acompanhando o controle do recebiniento e da expedicão; 

I) Elaborar pianos destinados a criar e desenvoiver a prevenção de acidentes, 
promovendo a instalacäo de comissöes e assessorando-Ihes 0 funcionamento; 

m)Orientar o treinamento especifico de Seguran(;a do Trabaiho e assessorar a 
elaboracâo dé programas de treinamento geral, no que diz respeito a Seguranca 
do Trabaiho; 

n) Propor medidas preventivas no campo da Segurança do trabaiho, em face do 
conhecimento :da natureza e gravidade das lesöes provenientes do acidente de 
trabalho, incluidas as doenças do trabaiho; 

o) Informar aos trabalhadores e a comunidade, diretamente ou por melo de seus 
representantes, as condicôes que possam trazer danos a sua integridade e as 
medidas que eliminam ou atenuam estes riscos e que deveräo ser tomadas; 

p) Acompanhar a execucäo de obras e serviços decorrentes da adocão de medidas 
do exercIcio das funcöes, apontando Os riscos decorrentes desses exercIcios. 

20 : Compete ainda, ao Engenheiro de Segurança do 
Trabaiho, além das atribuiçöes da Resolução n.° 359 - CONFEA: 

a) Executar com Seguranca os trabalhos de complexidade e outros; elaboracão e 
avaiiacào ambiental - PPRA e LTCAT- (Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais e Laudo Técnico das Condicöes do Ambiente de Trabalho); 

b) Colaborar nà verificacão dos sistemas de protecäo contra incéndios, coordenar 
atividades de combate a incêndio e de salvamento e elaborar pianos para 
emergéncia e catástrofes. 

ARTIGO 20 : 0 cargo criado no artigo anterior deverá 
preencher os seguintes requisitos bãsicos: 

CARGO CARGA 
HORARIA REQUI$ITQ$ 8ASICOS 

• Possuir diploma de graduacao em ENGENHARIA OU 
ARQUITETURA, expedido por escof a oficial ou 
reconhecida; 

ENGENHEIRO • Possuir Certificado de Conclusão de curso de 
DE SEGURANA 20h especializaçâo em Engenharia de Seguranca do Trabaiho, 
DO TRABALHO em nIvel de pós-graduacäo; 

• Possuir Carteira do respectivo Conselho de Classe - SP, 
(CREA-SP) devidamente atuahzada. 

AR1 160 30 : 0 provimento do cargo de Engenheiro de 
Segurança do Trabalhd, criado no artigo 1 01  se dará mediante concurso pUblico a 
ser realizado pela municipalidade na exata conformaçâo do que dispuser seus 
respectivos editais. 
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ARTIGO 40 : Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicaçäo, revogadas as disposiçôes em contrário. 

Prefeitura Munici de 2018. 
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JardinOpolis, 13 de novembro de 2017. 

Ilmo. Sr 
Fdilson Gomes 
Diretor RH 

Viemos por rneio deste, doscrever as atribuiçoes do funçao do Engenhoiro do Soguranca do 

Trabaiho, nos quais estd estaboiocido no RESOLUcAO No 359 - CONFEA, de 31 do Juiho do 

1991. Segue a doscriçâo abaixo: 

i. Suporvisionar, coordonar o oriontar tecnicamente as serviços do Engonharia do 
Sogurança do Trabaiho; 

> Estudar as condicoos de segurança dos locais do trabaiho o das instaiacoos o 
equipamontos, corn vistas ospocialmento aos probiornas do controle do risco, 
controle de poiuicoo, higiene do trabaiho, ergonomic, proteçào contra incêndio o 
sanearnento; 

Pianejar e desenvoiver a irnpiantacoo de tecnicas relativas a geronciarnento e 
controie de riscos; 

Vistoriar, avarar, realizar poricias, arbitrar, ernitir parecer, iaudos tócnicos e indicar 
rnodidas do controle sobre grau de exposição a agentes agressivos do riscos fisicos, 
quirnicos e biológicos, tais corno poluentos atrnosféricos, ruidos, color, radiaçao em 
goral e pressôes dnormais, caractorizando as atividados, oporaçOes e locals 
insalubres e perigosbs; 

- Anaisar riscos, acidentos e faihas, investigando causas, propondo rnedidas 
preventivas e corretivas e oriontando trabaihos estatisticos, inclusive corn rospoito a 
custo; 

)- Propor politicos, prograrnas, norrnas e rogularnentos do Segura nça do Trabaiho, 
zolando pola sua obsorvOncia; 

> Elaborar projotos do sistornas do sogurança e assossorar a eiaboraçOo do projotos do 
obras, instaiaçao o oquiparnontos, opinando do ponto do vista do Engonharia do 
Segura nça; 

)- Estudar instaiaçôos, rnáquinas o oquipamontos, idontificando sous pontos do riscos o 
projotando dispositivos do sogurança; 

e inspecionar iocais do trabaiho no quo so rolaciona corn a sogurança do Trabaiho, 
dohrnitando areas do poriculosidado; 
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Especificar, controlar e fiscalizar sistemas de proteçâo coletiva e equipamentos de 
segurança, inclusive os de protecao individual e os de proteçoo contra incêndio, 
assegurando-se de sua quandade e eficiência; 

> Opinar e participar do especificaçoo para aquisição de substancias e 
equipamentos cuja manipulacão, armazenamento, transporte ou funcionamento 
possam apresentqr riscos, acompanhando o controle do recebimento e do 
expediçâo; 

> Ebborar pianos destinados a criar e desenvolver a prevenção de acidentes, 
promovendo a instaiaçao de comissOes e assessorando-Thes o funcionamento; 

> Orientar o treinamento especIfico de Seguranca do Trabdiho e assessorar a 
eiaboraçào de programas de treinamento gerai, no que diz respeito a Segurança do 
Trabaiho; 

Fropor medidas preventivas no campo do Segurança do trabaiho, em face do 
conhecimento do natureza e gravidade dos Iesoes provenientes do acidente de 
trabaiho, inciuldas as doenças do trabaiho; 

> informar aos trabaihadores e a comunidade, diretamente ou par meio de seus 
representantes, as condiçôes que possam trazer danos a sua integridade e as 
medidas que erminam ou atenuam estes (scos e que deverao ser tomadas. 

- Acompanhar a execuçob de obras e serviços decorrentes do adoçào de medidas 
do exercIcio dos fnçoes, apontando as riscos decorrentes desses exercIcios. 

Além das atribuiçöes cia RESOLU(;AO NO 359- CONFEA, de 31 de .Julho de 1991, caberá ao 
profissional: 

Executor com Segurança as trabaihos de compiexidade e outros; 

.r Colaborar no verificaçao dos sistemas de proteçOo contra incendios, coordenar 
atividades de combate a incêndio e de saivamento e elaborar pianos para 
emergência e catastrofes; 

REQUISITOS PARA 0 EXERCICIO DA FUNCAO: 

Para o exercicio do funcao, o profissionai deverá: 

a) Possuir diploma deraduacao em ENGENHARIA OU ARQUITETURA, expedido porescoia 
oficiai ou reconhecida; 

b) Possuir Certificado de Conclusoo de curso de especiaflzaçao em Engenharia de 
Seguranca do Trabaiho; em nivel de pOs-graduacào; 

c) Possuir Carteira do respectivo Conseiho de Ciasse - SP, (CREA-SP) devidamente 
atuaizada. 

Ressalto, ha necessidade deste profissional para compiementar 0 quadro do SESMT ( Serviço 
EspeciaUzado em Engenharia e Medicina do Trabaiho); conforme a Norma 
Reguiamentadora 04 e cumprimento de uma dos exigências do Ministério do Trabaiho e 
Emprego em suas inspeçöes. 
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* 

Sem mais para o momento, 

As iquehnoi 

Técnica de Enfermagem 

kf  - 	/Anderson Dos sathos 

Técnico de Segurança 

Atenciosamenfe, 

Mameus Stuc iSal/es 

KAriir- dn Trrihr.Ihn 


