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RESOLUÇÃO Nº 1.180, DE 6 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre as ações de prevenção
em segurança e saúde no trabalho no
âmbito da Câmara Municipal de Rio do
Sul.
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL. Faço saber
que no uso de suas atribuições regimentais, que a Câmara Municipal decreta e
eu promulgo a seguinte Resolução:
Art. 1º. A Câmara Municipal de Rio do Sul deverá nomear anualmente
servidor para auxiliar na execução das ações de prevenção em segurança e
saúde no trabalho, nos termos do item 5.4.13 da Norma Regulamentadora nº 5
(NR-5), editada com a Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério
do Trabalho.
Parágrafo único. O tempo efetivo de exercício como membro designado
CIPA contará como capacitação gerencial para a movimentação na carreira, na
ordem de 1 ponto por ano completo.
Art. 2º. O servidor nomeado terá as seguintes atribuições:
I - acompanhar o processo de identificação de perigos e avaliação de
riscos bem como a adoção de medidas de prevenção implementadas pela
Câmara Municipal;
II - verificar os ambientes e as condições de trabalho visando identificar
situações que possam trazer riscos para a segurança e saúde dos
trabalhadores;
III - elaborar e acompanhar plano de trabalho que possibilite a ação
preventiva em segurança e saúde no trabalho;
IV - participar no desenvolvimento e implementação de programas
relacionados à segurança e saúde no trabalho;
V - acompanhar a análise dos acidentes e doenças relacionadas ao
trabalho, nos termos da NR-1 e propor, quando for o caso, medidas para a
solução dos problemas identificados;
VI - requisitar ao setor de Recursos Humanos da Câmara as
informações sobre questões relacionadas à segurança e saúde dos
trabalhadores, incluindo as Comunicações de Acidente de Trabalho - CAT
emitidas, resguardados o sigilo médico e as informações pessoais;
VII - despertar o interesse dos parlamentares, servidores e demais
usuários das instalações da Câmara Municipal pela prevenção de acidentes e
doenças ocupacionais, por meio de trabalhos educativos, estimulando-os a
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adotar comportamentos preventivos;
VIII - promover, anualmente a Semana Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho – SIPAT.
Parágrafo único. A SIPAT poderá conter ações fora do ambiente de
trabalho, bem como dispender recursos financeiros para contratação de
palestrantes, realização de cursos, treinamentos e campanhas que julgar
necessários, bem como ações de confraternização, mediante autorização do
Presidente da Câmara Municipal, contando com dotação específica para essa
finalidade.
Art. 3º. O Presidente da Câmara somente poderá nomear servidor
designado CIPA após treinamento que contemple todos os itens previstos na
NR-5.
Parágrafo único. O treinamento poderá ser realizado integralmente na
modalidade de ensino à distância, desde que contemple os riscos específicos
previstos no subitem 5.7.2 da NR-5.
Art. 4º. A Mesa Diretora da Câmara Municipal deverá desenvolver em
conjunto com o servidor designado atividades voltadas à prevenção de
acidentes do trabalho e de doenças profissionais e à melhoria das condições
de trabalho dos servidores públicos e parlamentares.
Art. 5º. As despesas decorrentes da presente Resolução correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 6º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio do Sul, 6 de maio de 2022.
Assinado de forma digital

THYAGO FERREIRA por THYAGO FERREIRA
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PASTOR THYAGO MELO
Presidente da Câmara Municipal de Rio do Sul
[Assinado digitalmente]
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