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LEI N. 482/2019, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019
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IPORANGA''.

VALMIR  DA  SILVA,  Prefeito  Municipal  de  lporanga,
Estado  de  Sao  Paulo,  no  uso  de  suas  atribuig6es  legais,  FAZ  SABER  que  a
Camara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.  1° -  Fica  o  Chefe  do  Executivo  autorizado  a  cria9ao  e  a  forma9ao  de
CIPA  -  Comissao  de  Prevengao  de  Acidentes,  junta  a  Prefeitura  Municipal  de
lporanga

Art. 2° -A CIPA -Comissao de  Preveneao de Acidentes tern como objetivo
a  prevengao  de  acidentes  e  doeneas  decorrentes  do  trabalho,  de  modo  a  tornar
compativel permanentemente o trabalho com a preservagao da vida e a promoeao
da sailde do trabalhador.

Art.    3°    -   A    CIPA    sera    composta    de    05    (cinco)    integrantes,    que
representarao o Executivo e os Servidores.

§1° -02  (dois)  membros titulares,  que  representarao  o  Executivo,  alem  de
02 (dois) suplentes, que serao designados pelo Chefe do Executivo Municipal;

§2° - 03 (tres)  membros titulares que  representarao os Servidores,  alem  de
03  (tres)  membros  suplentes,  que  serao  eleitos  em  escrutinio  secreto,  do  qual
participem,  independentemente  de  filiagao  sindical,  exclusivamente  os  Servidores
interessados.

§3° -Todos os membros da CIPA deverao ser escolhidos entre servidores
de provimento efetivo.

Art. 4° -Sao atribuig6es da CIPA:
I  -  ldentificar  os  riscos  do  processo  de  trabalho,   e  elaborar  o  mapa  de

riscos, com a participagao do maior numero de Servidores;
11  -Elaborar plano de  trabalho que  possibilite  a  acao  preventiva  na  solugao

de problemas de seguranea e saude no trabalho;
111 -Participar da implementacao e do controle da qualidade das medidas de

prevengao  necessarias,   bern  como  da  avaliagao  das  prioridades  de  aeao  nos
locais de trabalho;

IV  -  Realizar,  periodicamente,  verificag6es  nos  ambientes  e  condie6es  de
trabalho  visando  a  identificacao  de  situag6es  que  venham  a  trazer  riscos  para  a
seguranca e sadde dos Servidores;

V -  Realizar,  a  cada  reuniao,  avaliaeao  do cumprimento das  metas fixadas
em seu plano de trabalho e discutir as situag6es de risco que foram identificadas;

Vl-  Divulgar  aos  Servidores  informae6es  relativas  a
trabalho;
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Vll  -  Participar  das  discuss6es  promovidas  pela  Administragao  Municipal,
para   avaliar  os   impactos   de   alterag6es   no   ambiente   e   processo   de  trabalho
relacionados a seguranga e satide dos trabalhadores;

VIll -Requerer ao Chefe do Setor,  a paralisagao de maquina ou setor onde
considere haver risco grave e iminente a seguranga e sadde dos trabalhadores;

lx - Colaborar no desenvolvimento e  implementaeao do PCMSO e  PPRA e
de outros programas relacionados a seguranea e satlde no trabalho;

X  -  Divulgar  e  promover  o  cumprimento  das  Normas  Regulamentadoras,
bern  como  clausulas  de  acordos  e  conveng6es  coletivas  de  trabalho,  relativas  a
seguranca e satlde no trabalho;

XI  -  Participar,  em  conjunto  com  a  Administragao  Municipal  da  analise  das
causas  das  doeneas  e  acidentes  de  trabalho  e  propor  medidas  de  solueao  dos
problemas  identificados;

XII  -  Requisitar a  Administragao  Municipal  e  analisar  as  informag6es  sobre
quest6es que tenham interferido na seguranea e saude dos Servidores;

XIIl -Requisitar a Administragao Municipal as c6pias das CAT emitidas;
XIV - Promover,  anualmente,  em conjunto com o CEREST mais proximo,  a

Semana lnterna de Prevengao de Acidentes do Trabalho -SIPAT;
XV  -  Participar,  anualmente,  em  conjunto  com  a  Administraeao  Municipal,

de Campanhas de Prevengao da AIDS.

Art. 5° -0 mandato dos membros eleitos da CIPA tefa duraeao de urn ano,
sendo permitida a recondugao em apenas uma oportunidade.

Art.  6°  -  Esta  Lei  entrafa  em  vigor  na  data  de  sua  publicaeao,  revogadas
das disposie6es em contfario.

lporanga, 26 de setembro de 2019.


