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1. DADOS DA EMPRESA

Razao Social Associaflo Benemerita De Caridade

Nome de Fantasia

CNPJ 14.788.244/0001-95

Endere^o P^a Josafa Moura 98- Bom Jesus

Cidade/UF Guanambi-BA

Telefone (77) 3452-2803

E-mail lardosvelhinhos.gbi@gmail.com

94.30-8-00 - Atividades de associates de defesa de 
direitos sociaisCNAE Principal

94.93-6-00 - Atividades de organiza$6es associativas 
ligadas a cultura e a arte

94.99-5-00 - Atividades associativas nao especificadas 
anteriormente

CNAE 
(Codigo e Descrito)

Secundarios

Grau de Risco 01 (urn)

Data do levantamento Novembro de 2020

Data de vigencia do 
P.P.R.A. Novembro de 2020 / Outubro de 2021

Numero de Funcionarios 29 Colaboradores

Responsavel Pelo 
empreendimento

Responsavel legal pela 
implanta^ao do P.P.R.A.

Responsavel pela 
Elabora^ao do P.P.R.A.

Associa9ao Benemerita De Caridade

Associate Benemerita De Caridade

Rafael Mauricio - Tecnologo, Tecnico, Especialista. 
em Saude e Seguran9a do Trabalho CREA 87682
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2. DEFINI^OES

Para melhor interpreta^ao deste programa adotam-se as seguintes definifoes:

> HIGIENE OCUPACIONAL: e a ciencia e arte dedicada a preven9ao, 

reconhecimento, avaliagao e controle dos riscos existentes ou originados nos locals de 

trabalho, os quais podem prejudicar a saude e o bem-estar das pessoas no trabalbo, 

enquanto considera os posslveis impactos sobre o meio ambiente em geral.
> RISCOS AMBIENTAIS: sao os agentes fisicos, quimicos e biologicos existentes 

nos ambientes de trabalho que, em fiunpao da sua natureza, concentra^ao ou intensidade 

e tempo de exposi9ao, sao capazes de causar danos a saude do trabalhador.
AGENTES FISICOS: sao as diversas formas de energia a que possam estar 

sujeitos os trabalhadores, tais como Ruidos, Vibra9oes, Pressoes Anormais, Temperaturas 

Extremas, Radioes lonizantes e Nao lonizantes.
AGENTES QUIMICOS: sao as substancias, compostos ou produtos que, na 

forma de poeiras, gases, vapores, neblinas, nevoas ou que ainda pelo contato possam ser 

absorvidos pelo organismo atraves da pele, ingestao ou via respiratoria.
> AGENTES BIOLOGICOS: referem-se as bacterias, fiingos, protozoarios, 

bacilos, parasitas, virus, entre outros.
> NIVEL DE AQAO: e valor correspondente a metade dos Limites de Tolerancia 

estabelecidos para os agentes quimicos e a dose superior a 50% do criterio estabelecido 

na NR 15 para ruido.
> LIMITE DE TOLERANCIA: e a concentra9ao ou intensidade maxima ou 

minima, relacionada com a natureza e o tempo de exposi9ao ao agente, que nao causara 

danos a saude do trabalhador, durante a sua vida laboral.
> MEDIDAS DE CONTROLE: sao a9oes, processes ou sistemas que eliminem ou 

reduzam a niveis aceitaveis a concentra9ao dos agentes prejudiciais a saude no ambiente 

de trabalho.
> EPI: todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, 

destinado a prote9ao de riscos suscetiveis de amea9ar a seguran9a e a saude no trabalho.

>

>
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> EPC: todo e qualquer equipamento utilizado para eliminar on neutralizar os 

agentes agressivos ao meio laboral, visando a preserva5ao da saude e/ou integridade fisica 

dos trabalhadores.
AVALIACAO QUALITATIVA: deteraiina^ao nas atividades, atraves de 

inspe?ao dos locals de trabalho constante nos anexos 7, 8, 9, 10, 13 e 14 da NR-15.

AVALIACAO QUANTITATIVA: determina^ao nas atividades que se 

desenvolvem acima do Limite de Tolerancia previstos nos anexos 1, 2, 3, 5, 11 e 12 da 

NR-15, exemplo: ruido, calor e concentra9oes de produtos quimicos.

>

>
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3. EVTRODUCAO

Em 29 de dezembro de 1994, a Portaria n. 25 aprovou o texto da Norma 

Regulamentadora NR-09 que estabelece a obrigatoriedade da elabora^ao e implanta^ao, 
por parte de todos os empregadores e instituifoes que admitam trabalhadores como 

empregados, do Programa de Preven^ao de Riscos Ambientais - PPRA.0 PPRA esta 

descrito neste documeuto-base que contem os aspectos estruturais do programa, a 

estrategia e metodologia de a<?ao, forma de registro, manuten^ao e divulga?ao dos dados, 
bem como a periodicidade e a forma de avaliagao do desenvolvimento do programa e o 

planejamento anual com os prazos para sua implanta$ao conforme o cronograma anual.

O PPRA constitui-se numa ferramenta de extrema importancia para a seguran<?a e 

saude dos empregados, proporcionando identificar as medidas de prote?ao do trabalhador 

a serem implementadas, servindo tambem de base para a elaborate do Programa de 

Controle Medico de Saude Ocupacional - PCMSO, previsto na Norma Regulamentadora 

NR-07.

> Estabelecimento de metas, prioridades e cronogramas;
> Estrategias e metodologias de afao;
> Forma de registro, manuten9ao e divulgaipao de dados;
> Formas de avalia^ao do desenvolvimento.

No desenvolvimento do P.P.R.A. serao abrangidos:

> A antecipa?ao e recolhimento dos riscos;
Estabelecimento de prioridades e metas de avaliagao e controle;
Avalia^ao dos riscos e da exposi?ao dos trabalhadores;
Implantafao de medidas de controle e avaliagao da eficacia; 
Monitoramento da exposi^ao aos riscos;
Registro e divulgagao de dados.

Todos os trabalhadores interessados tiveram e terao o direito, a 

qualquer instante, de apresentar propostas e receber informa^oes a fim de assegurar 

a proteqao aos riscos identificados na execugao do P.P.R.A. As quantificagoes de agentes 

contidas neste programa foram realizadas no mes de Novembro de 2020, devendo ser 
atualizado em Outubro de 2021.

>

>

>

>

>
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4. OBJETIVO

O PPRA tem como objetivo a preserva?ao da saude e integridade fisica dos 

trabalhadores, por meio do desenvolvimento das etapas de antecipagao, reconhecimento, 
avalia^ao e, consequentemente, o controle da ocorrencia de riscos ambientais existentes 

ou que venham a existir nos locals de trabalho, levando-se em considera^ao a prote^ao 

do meio ambiente e dos recursos naturals.

O PPRA e parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa, no 

campo da preserva^ao da saude e da integridade fisica dos trabalhadores, estando 

articulado com o disposto nas demais Normas Regulamentadoras.

Tem ainda o objetivo de atender as obrigatoriedades legais previstas nas normas
especificas.

P
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5. RESUMO DAS NRS

Abaixo um resumo das principais normas que foram consultadas para a elabora9ao 

deste PPRA e, que sempre deverao ser observadas e consultadas para desempenho das 

atividades com seguranga e saude no trabalho.

NR-01 Disposi^des Gerais

Dispoe a primeira Norma Regulamentadora elencada na Portaria 3.214/78, sobre 

a obrigatoriedade das empresas privadas e publicas em geral, que possuem empregados 

regidos pela Consolidafpao Trabalhista, ao cumprimento dos preceitos legais e 

regulamentares relatives a seguranga e medicina do trabalho, estabelecendo as obriga^oes 

que sao exigidas do empregador e do empregado e, dos orgaos de fiscalizagao 

competentes (Secretaria de Seguran9a e Saude no Trabalho - SSST, em ambito nacional 
e, Delegacia Regional do Trabalho - DRT, em ambito estadual).

NR-02 Inspe9ao Previa

Esta Norma Regulamentadora estabelece a obrigatoriedade de todo o 

estabelecimento novo encaminhar ao orgao regional do MTE, uma declara9ao das 

instances ou, solicitar deste mesmo orgao, que realize uma inspeqao previa, para fins de 

obten9ao do CAI - Certificado de Aprova9ao de Instances.

A inspe9ao previa e a declara9ao de instances sao exigidas para assegurar que o 

estabelecimento inicie suas atividades livres de riscos de acidentes e/ou doen9as do 

trabalho. 0 nao cumprimento das exigencias previstas na NR-02 impede o inicio do 

fioncionamento das atividades do estabelecimento novo.

NR-03 Embargo ou Interdi9ao

Trata a Norma Regulamentadora em questao do ato de embargo ou de interdi9ao, 

medidas promovidas pelo orgao competente do MTE que importam na paralisa9ao total 
ou parcial da obra ou do estabelecimento, setor de servi90, maquina ou equipamento,
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sempre que, atraves de laudo tecnico, vier demonstrada a existencia de grave e iminente 

risco ao trabalhador, considerada assim, toda condigao ambiental de trabalho que possa 

causar acidente ou doenga profissional com lesao grave a sua integridade fisica (do 

trabalhador).

NR-04 Servigo Especializado em Engenharia de Seguranga

Segundo o preceito contido na NR em questao, as empresas que possuam 

empregados regidos pela CLT, deverao manter ou nao, Servigos Especializados em 

Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho, na forma estabelecida, 
considerando a graduagao do risco da atividade principal da empresa e o numero total de 

empregados existentes, conforme demonstratives constantes no quadro IP,que integram 

a referida Norma (NR-04).

NR-05 Comissao Interna de Prevengao de Acidentes - CIPA

Segundo as revisoes desta Norma, primeiro devera ser verificado qual sua 

atividade economica (Classificagao Nacional de Atividades Economicas - CNAE) e 

posteriormente o enquadramento do respective Grupo com o numero medio de 

funcionarios do estabelecimento. Isto feito ficara determinado se ha ou nao necessidade 

de organizar e manter em funcionamento uma Comissao Interna de Prevengao de 

Acidentes - CIPA, composta de representantes do empregador e dos empregados.

NR-06 Equipamento de Protegao Individual

A empresa devera fomecer para os funcionarios somente EPI homologados pelo 

MTE, ou seja, todos os equipamentos fomecidos devem possuir Certificado de 

Aprovagao.

O fomecimento do EPI e obrigatorio, eis que, em alguns locais de trabalho, nao e 

possivel adotar medidas de protegao coletiva. Com isto, os EPI foram adotados para 

protegao contra os riscos de acidentes e/ou doengas proflssionais do trabalho, durante o 

periodo em que as medidas de protegao coletivas (se possivel) estiverem sendo
/>• TS
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implantadas ou para atender situasoes de emergencia. A empresa devera fomecer os EPI 
aos empregados gratuitamente e, em estado de funcionamento e conserva^ao.

A comprova^ao do fomecimento deve ser feita atraves de um "Recibo de EPI", 
onde deve constar a relatpao dos EPI entregues ao empregado, a data da entrega, 

orienta^oes sobre a obrigatoriedade e o modo de uso e informa$5es sobre as san^oes 

impostas no caso do nao uso, devidamente assinado pelo empregado, atestando o efetivo 

recebimento dos mesmos.

NR-07 Programa de Controle Medico e Saude Ocupacional

Estabelece a obrigatoriedade da elabora9ao e implementa^ao, por parte do 

empregador, do Programa de Controle Medico e Saude Ocupacional - PCMSO, com o 

objetivo de promo9ao e preserva9ao da saude do conjunto dos seus trabalhadores.

NR-08 Edifices

Estabelece os requisites tecnicos minimos que devem ser observados nas 

edifica9oes, para garantir seguran9a e conforto aos que nela trabalham. Assim, temos:

• altura minima de 3,00 metros de pe direito, do piso ao teto;

• pisos sem saliencias nem depressoes, possibilitando a circula9ao das pessoas e a 

movimenta9ao dos materiais;

• aberturas nos pisos e paredes, protegidas, impedido a queda de pessoas ou
objetos;

• os pisos, escadas e rampas devem oferecer resistencia suficiente para suportar 
cargas mdveis e fixas;

• escadas e rampas fixas devem ser construidas, de acordo com as normas tecnicas 

oficiais e mantidas emperfeito estado de conserva9ao • nos locais (corredores, passagens, 

escadas etc.) onde houver perigo de escorregamento, devem ser empregados materiais 

antiderrapantes;
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• os andares acima do solo, que nao forem vedados por paredes extemas, devem 

dispor de guarda-corpo de protegao contra quedas.

• Alem destes requisites tecnicos, deverao ser observadas tambem, formas de 

prote9ao contra intemperies, de acordo com as normas relativas a resistencia ao fogo, 

isolamento termico, isolamento e condicionamento acustico, resistencia estrutural e 

impermeabili dade.

NR-09 Programa de Prevenyao de Riscos Ambientais

Estabelece a norma, em foco, a obrigatoriedade de elaborate e implementaqao 

por parte de todos os empregadores e instituifoes que admitam trabalhadores como 

empregados, do Programa de Preven?ao de Riscos Ambientais - PPRA. Devem constituir 

objeto do PPRA os riscos ambientais, agentes fisicos, quimicos e biologicos existentes 

no ambiente do trabalho e que possam causar danos a saiide do trabalhador.

NR-10 Instances e Services em Eletricidade

Conforme estabelece esta NR, a empresa deve possuir aterramento de todas as 

maquinas e equipamentos, resultando com isto, uma maior seguran9a para os funcionarios 

que ali trabalham. Por outro lado, a instala9ao eletrica devera estar de acordo com o que 

preconiza esta NR no tocante a prote9ao contra incendios, perigo de contato, bem como, 
na prote9ao contra curtos circuitos.

NR-11 Transporte, Movimentafao, Armazenagem e Manuseio de Materials

Dispoe sobre os criterios de seguran9a para a movimenta9ao, transporte, 
armazenagem e manuseio de materiais, maquinas e equipamentos e das areas de trabalho 

onde sao instalados. Desta forma temos:

• as areas reservadas para corredores e armazenamento de materiais deverao ser 

demarcadas com faixas pintadas no piso com a cor branca;

P-3D
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• os pofos dos elevadores deverao ser cercados e isolados com material resistente. 
As portas de acesso ao mesmo deverao center sistema de bloqueio de abertura nos varies 

pavimentos, a fim de evitar que algum funcionario abra a mesma quando na ausencia 

deste elevador no pavimento em questao;

• deverao ser instaladas nos elevadores, placas indicando a carga maxima 

admissivel nos mesmos;

• o operador de empilhadeira e de outros equipamentos de movimenta$ao de 

materials motorizados, devera possuir curso de treinamento especifico para tal, com 

diploma e cracha diferenciado dos demais, sendo que a cada ano o funcionario devera 

passar por exame de saude complete, por conta do empregador;

• os equipamentos utilizados na movimenta$ao de materials, tais como ascensores, 
elevadores de carga, guindastes, monta-cargas, pontes-rolantes, talhas, empilhadeiras, 
guinchos, esteiras-rolantes, transpoitadores de diferentes tipos, serao calculados e 

construidos de maneira que ofere9am as necessarias garantias de resistencia e seguran^a, 

e conservados em perfeitas condiqoes de trabalho;

• em todo equipamento sera indicada, em lugar visivel, a carga maxima de trabalho
permitida;

• as empilhadeiras e outros equipamentos de movimenta^ao de materiais deverao 

possuir sinal sonoro de advertencia, quando do seu deslocamento ■

• o armazenamento de material nao devera obstruir os equipamentos de combate 

a incendio (extintores, hidrantes, caixas de mangueiras, etc.), bem como saidas de 

emergencia.

NR-12 Maquinas e Equipamentos

Dispoe sobre os criterios de seguranga para a instalagao de maquinas e 

equipamentos e das areas de trabalho onde sao instalados.

Desta forma temos:

p SL
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• armazenagem e manuseio de materials, maquinas e equipamentos e das areas de 

trabalho onde sao instalados. Desta forma temos:

• as mesas de trabalho bem como o ponto de operagao das prensas ou de outros 

equipamentos devem estar na altura e posifao adequadas para evitar a fadiga dos 

funcionarios;

• os reparos, a limpeza, os ajustes e a inspegao somente devem ser executados por 

pessoas devidamente credenciadas (mecanicos e eletricistas da manutengao), sendo 

expressamente proibido que os funcionarios que trabalhem em tais maquinas efetuem 

qualquer tipo de reparo emergencial.

NR-13 Caldeiras e Recipientcs sob Pressao

Trata dos aspectos relativos a utilizagao devida dos equipamentos que produzem 

vapor, ar comprimido ou outro tipo qualquer de fluido sob pressao superior a atmosferica, 
impondo para tanto: a observancia de limite de tolerancia permissivel quanto ao maior 

valor de pressao efetiva de vapor ou ar comprimido; a utilizagao de dispositivos de 

seguranga; a ffequente atualizagao dos dados que constituem o historico da vida util dos 

equipamentos e especificagoes tecnicas relativas para fins de seguranga, criterios para 

instalagao dos equipamentos; exigencia de inspegoes periodicas nos equipamentos por 

profissional habilitado e treinamento obrigatorio para operadores. Se a empresa possuir 
caldeira e/ou reservatorio de ar comprimido, os mesmos deverao passar por uma inspegao 

de seguranga por profissional habilitado para tal, conforme preceitua a Portaria n° 023 de 

27 de dezembro de 1994, a qual modificou a NR-13.

NR-14 Fornos

Esta Nonna Regulamehtadora trata especificamente da utilizagao de fornos, 
especificando os criterios e exigencias que devem ser observados na construgao e 

instalagao destes equipamentos.
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Os fomos, para qualquer utilizagao, devem ser construidos solidamente, 
revestidos com material refratario, de forma que o calor radiante nao ultrapasse os limites 

de tolerancia estabelecidos pela Norma Regulamentadora - NR 15.

Devem ser instalados de forma a evitar acumulo de gases nocivos e altas 

temperaturas em areas vizinhas, ou seja, em locals adequados, oferecendo o maximo de 

seguran$a e conforto aos trabalhadores.

NR-15 Atividades e Operates Insalubres (Anexos 01 a 14)

Consideram-se atividades insalubres aquelas, que, por sua natureza, condifdes ou 

metodos de traballio, exponham os empregados a agentes nocivos a saude, acima dos 

limites de tolerancia fixados em razao da natureza, intensidade do agente e do tempo de 

exposigao aos seus efeitos.

A eliminagao ou neutralizagao da insalubridade devera ocoxxer com a adogao de 

medida de ordem geral que conserve o ambiente de trabalho dentro dos limites de 

tolerancia e/ou com a utilizagao de equipamento de protegao individual.

A adogao de medida de ordem coletiva implica na implantagao dos denominados 

Equipamentos de Protegao Coletiva - EPC - e a medida de ordem individual implica na 

implantagao de Equipamentos de Protegao Individual - EPI.

NR-16 Atividades e Operagoes Perigosas

Sao consideradas atividades e operagoes perigosas as constantes dos Anexos n° 1 
e 2 desta NR, EXPLOSIVOS e ENFLAMAVEIS, respectivamente. Tambem, temos as 

atividades e operagoes perigosas com RADIANCES IONIZANTES ou SUBSTANCIAS 

RADIOATTVAS, Anexo acrescentado pela Portaria 3.393/87 e pela Portaria 518/03. E 

nos trabalhos com ENERGIA ELETRICA regulamentada pelo Decreto 93412/86. Sao 

consideradas em condigoes de periculosidade as atividades ou operagoes executadas com 

explosives sujeitos a degradagao quimica ou autocatalitica; agao de agentes exteriores, 
tais Como calor, umidade, faiscas, fogo, fenomenos sismicos, choque e atritos. Entretanto 

a empresa nao deposita nem muito menos manipula com tais produtos. As operagoes de
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transporte de inflamaveis liquidos ou gasosos liquefeitos, em quaisquer quer vasilhames 

e a granel, sao considerados em conditpao de periculosidade, com exclusao para o 

transporte em pequenas quantidades, ate o limite de 200 litres para os inflamaveis liquidos 

e 135 kg para os inflamaveis gasosos liquefeitos. As quantidades de inflamaveis, contidas 

nos tanques de consumo proprio dos veiculos nao serao consideradas para efeito desta 

Norma.

NR-17 Ergonomia

Esta Norma Regulamentadora visa estabelecer os parametros que possibilitam a 

adaptapao das condipoes de trabalho as caracteristicas psicofisiologicas dos 

trabalhadores, de forma a proporcionar o maximo de conforto, seguranpa e desempenho 

eficiente. Trata dos aspectos que envolvam o levantamento, transporte e descarga de 

materiais, o mobiliario, os equipamentos, as condipoes ambientais do posto de trabalho e 

a propria organizapao do mesmo. A empresa devera, dentro de suas possibilidades, efetuar 

urn Programa Ergonomico dos postos de trabalho em que haja esforpos e condipoes que 

prejudiquem a saude do trabalhador.

Por outro lado, quanto a iluminapao, sabemos que o Anexo 04 da NR-15 foi 
revogado pela Portaria 3.751 de 23/11/90, sendo que passou para esta NR, baseando-se 

naNBR-5413 da ABNT.

NR-20 Liquidos Combustiveis e Inflamaveis

LIQUIDOS COMBUSTIVEIS

6 todo aquele que possua ponto de fulgor igual ou superior a 70°C e inferior a 

93,3°C e e considerado liquido combustivel de classe III.

LIQUIDOS INFLAMAVEIS

E todo aquele que possua ponto de fulgor inferior a 70°C e, quando tiver o ponto 

de fulgor abaixo de 37,7°C sera classificado como liquido combustivel de classe I e, 
quando tiver o ponto de fulgor superior a 31,TC e inferior a 70°C sera classificado como 

liquido combustivel de classe II. P-ZH
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NR-21 Trabalho a Ceu Aberto

Esta Norma Regulamentadora define as medidas especiais que devem ser exigidas 

nos trabalhos realizados a ceu aberto, visando proteger a saiide e integridade fisica do 

trabaihador.

NR-23 Protefao Contra Incendios

Esta Norma Regulamentadora define medidas e criterios que determinarao o 

enquadramento, instalaijao, identificagao, manuseio e operacionalidade dos dispositivos 

de combate contra incendios. Requer-se a adequa?ao desta norma para a obten^ao do 

certificado de habite-se e na ocasiao em que e realizado o seguro das instala^oes.

NR-24 Condi^oes Sanitarias e de Conforto nos Locals de Trabalho

Esta Norma Regulamentadora determina criterios quantitativos e qualitativos para 

que exista conforto e higiene nos locais de trabalho para os trabalhadores.

A empresa devera atender as normas, nos aspectos apresentados abaixo:

• instances sanitarias;

■ vestiaries;

• refeitorios;

• cozinhas;

• alojamento;

• por ocasiao das referees;

• disposigoes gerais.

NR-25 Residues Industriais

p-ss
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A empresa deve controlar a emissao de residuos, sejam gasosos, Hquidos e solidos, 
de forma que nao possam causar polui9ao do local de trabalho, bem como do meio 

ambiente. Para tal, a mesma deve depositar tais residuos em locals apropriados, conforme 

normas dos orgaos que regulam tal procedimento (FEPAM, Secretaria da Saude, EBAMA, 
etc.).

NR-26 Sinaliza^ao de Seguran^a

SINALIZACAO COLORIDA DE SEGURANQA

A empresa devera adotar as cores padrao para sinaliza9ao de seguran9a, confomie 

preceitua esta NR, tais como: tubula9oes de ar comprimido, agua potavel, inflamaveis, 
produtos qulmicos e outros, delimita9ao de conedores e areas de circula9ao, 

equipamentos de combate a incendios, prote9oes de partes moveis em maquinas, partes 

de pun9ao, etc.

ROTULAGEM PREYENTIVA DE PRODUTOS QUIMICOS

A rotulagem dos produtos perigosos ou nocivos a saude devera ser feita segundo 

as normas previstas nesta NR.

Para tal, a empresa deve possuir um levantamento de todos os produtos qulmicos 

utilizados na mesma e efetuar a sua rotulagem de forma que estes sejam breves, precisos, 

redigidos em termos simples e de facil compreensao.

NR-28 Fiscaliza9ao e Penalidades

Essa norma trata da 3930 fiscalizadora dos Agentes de Inspe9ao do Trabalho do 

MTE nas empresas, visando a garantia do cumprimento das dispos^oes legais e 

regulamentares vigentes, relativas a seguran9a e saude do trabalhador, e da aplica9ao das 

penalidades previstas para cada caso, de conformidade com o disposto no quadro de 

grada9ao das multas e no quadro de classifica9ao das infra9oes (Anexos I e II integrantes 

da NR-28).

P-3£
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NR 31- Seguran^a e saude no Trabalho na agricultura, pecuaria, silvicultura, 
explora^ao florestal a aquicultura

Estabelece os preceitos a serem observadas na organizagao e no ambiente de 

trabalho, de forma a tomar compatlvel o planejamento e o desenvolvimento de quaisquer 

atividades da agricultura, pecuaria, silvicultura, exploragao florestal e aquicultura com a 

seguranga e saude e meio ambiente do trabalho.

NR-33 Seguranga e Saude no Trabalho em Espagos Confinados

Esta Norma tern como objetivo estabelecer os requisites minimos para 

identificagao de espagos confinados e o reconhecimento, avaliagao, monitoramento e 

controle dos riscos existentes, de forma a garantir permanentemente a seguranga e saude 

dos trabalhadores que interagem direta ou indiretainente nestes espagos. Entende-se por 

Espago Confinado qualquer area ou ambiente nao projetado para ocupagao humana 

continua, que possua meios limitados de entrada e saida, cuja ventilagao existente e 

insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiencia ou 

enriquecimento de oxigenio.

E de responsabilidade da Lar dos Velhinhos de reduzir e/ou eliminar os agentes
agressivos.
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6. ESTRATEGIAS E METODOLOGIA DE A^AO

6.1. Estrategias
Eliminar, reduzir ou controlar os riscos ambientais, tendo em vista os dados e 

outras informafoes obtidas atraves de avalia9ao qualitativa do risco fisico RUIDO, e do 

risco QUIMICO E BIOLOGICO e discutir com a diretoria os resultados.

6.2. Metodologias de a^ao

ANTECIPACAO

Serao efetuadas inspe^oes rotineiras do ambiente de trabalho, e paralelamente 

serao avaliados metodos ou processes de trabalhos, com a possibilidade de modificaqao 

dos ja existentes, visando identificar os riscos potenciais e introduzir medidas de proteqao 

para a sua redufao ou eliminafao.

RECONHECIMENTO

Sera executado um reconhecimento dos riscos ambientais, atraves de visita aos 

locais de trabalho, entrevistas com funcionarios, e outros dados obtidos, quando das 

inspe95es de rotina a serem realizadas nos setores de trabalho da empresa. Nessa etapa, 
sera estabelecida a prioriza9ao dos agentes em fun9ao do potencial de risco de cada um, 

apos a identifica9ao dos mesmos, e localiza9ao das fontes geradoras.

6.3. Prioridades e Metas
A implanta9ao e acompanhamento das Medidas de Controle, visam minimizar ou 

eliminar a exposi9§o dos trabalhadores aos riscos. As a9oes e metas descritas neste 

documento sao aplicadas diretamente em seu ambiente laboral, no sentido de fomecer ao 

trabalhador melhores conduces de trabalho.

p. &S
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6.4. Medidas de Controle Prioridades
A implantafao das medidas de controle sao necessarias e deverao ser suficientes 

para a otimizafao e minimiza^ao ou o controle dos riscos ambientais, sempre que for 
verificada uma das seguintes situagoes:

a) Identificagao, na fase de antecipagao, de risco potencial a saude;

b) Constatagao, na fase de reconhecimento de risco evidente a saude;

c) Quando os resultados das avaliagoes quantitativas da exposigao dos 

trabalhadores excederem os valores limites previstos na NR-15, na ausencia destes, os 

valores de limites de exposigao ocupacional adotados pela ACGIH-American Conference 

of Govemamental Industrial Higyenists, ou aqueles que venham a ser estabelecidos em 

negociagao coletiva do trabalho, desde que mais rigorosas do que os criterios tecnico- 

legais estabelecidos;

d) Quando atraves do controle medico da saude, ficar caracterizado o nexo causal 

entre danos observados na saude dos trabalhadores e a situagao de trabalho a que eles 

ficam expostos.

As medidas de controle deverao obedecer a seguinte hierarquia:

a) Medidas de protegao coletiva;

b) Medidas de carater administrativo ou de organizagao do trabalho

c) Utilizagao de equipamentos de protegao individual.

Somente quando comprovada pelo empregador ou instituigao a inviabilidade 

tecnica da adogao de medidas de protegao coletiva, ou quando estas nao forem suficientes 

ou se encontrarem em fase de estudo, planejamento ou implantagao, ou ainda em carater 

complementar emergencial, deverao ser adotadas outras medidas.

MEDIDAS DE PROTEGAO COLETIVA

O estudo, desenvolvimento e implantagao de medidas de protegao coletiva 

deverao obedecer a seguinte hierarquia:
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a) Medidas que eliminam ou reduzam a utilizafao ou a formafao de agentes 

prejudiciais a saude;

b) Medidas que previnem a libera9ao ou dissemina^ao desses agentes no ambiente
de trabalho;

c) Medidas que reduzam os niveis ou a concentragao desses agentes no ambiente
de trabalho.

MEDIDAS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Quando adotada a prote^ao individual devera estar em consonancia com o 

prescrito na NR-6 e normas administrativas, alem de se efetuar uma sele^ao na EPI que 

esteja adequado tecnicamente ao risco em que o trabalhador esta exposto e que oferega 

conforto ao usuario segundo sua propria avaliagao. Devera ainda ser estabelecido normas 

ou procedimentos para promover o fomecimento, a guarda, a higienizagao, a 

conservagao, a manutengao e a reposigao do EPI, visando garantir as condigoes de 

protegao originalmente estabelecidas.

Como citado no item que se refere a protegao coletiva, devera efetuar treinamento 

ao trabalhador, orientando sobre a correta utilizagao do mesmo e as possiveis limitagSes 

que oferece.

Nesta fase, todas as agoes do Programa deverao ser estabelecidas em um 

cronograma: as prioridades, determinando os prazos para execugao das agoes, a estrategia 

e metodologia de agao, a periodicidade e a forma de avaliagao do desenvolvimento do 

Programa.

P- <40
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7. REGISTRO MANUTEN^AO E DIVULGACAO DE DADOS

REGISTRO

O documento-base do PPRA devera ser mantido arquivado no estabelecimento 

por um periodo minimo de 20 anos, bem como aqueles inerentes ao tema, tais como os 

Laudos Tecnicos de Avaliagao de Riscos Ambientais, etc.

O documento deve ser apresentado a Comissao interna de Preven?ao de Acidentes 

- CIPA durante uma de suas reunioes, devendo sua copia ser anexada ao livro de atas 

desta comissao.

O registro de dados devera estar sempre disponivel aos trabalhadores interessados 

ou sens representantes e para as autoridades competentes.

MANUTENCAO

Deve haver formularios padronizados para cada tipo de registro do PPRA, um 

arquivamento destes formularios em pastas, cademos, ficharios, etc., tendo em seu indice 

o titulo e a pagina em que esta o formulario especifico. Estas pastas ou similares devem 

ficar em local previamente estabelecido, de facil acesso e deve haver um controle forma 

de distribuigao de copias destes formularios. Um cuidado especial e necessario quando se 

muda o administrador do programa, pois este deve passar todo o acerVo para seu 

substitute.

DIVULGACAO

A divulgagao dos dados pode ser feita de diversas maneiras, dependendo do porte 

do estabelecimento, as mais comuns sao:

- Treinamentos especificos

- Reunioes setoriais

- Via terminal de video para consulta dos usuarios

f-<3i
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- Reunioes de CLP A e SIP AT

- Boletins e jomais intemos

- Programa de integra?ao de novos empregados

- Palestras avulsas

p- 9^,
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8. CONCEITOS BASICOS/RISCOS AMBIENTAIS

Para fins desse programa consideram-se conceitos basicos os agentes fisicos 

quimicos biologicos e ergonomicos existentes nos ambientes de trabalho, em fun^ao de 

sua natureza concentra^ao on intensidade e tempo de exposifao sao capazes de causar 

dano a saude do trabalhador e podem ser assim classificados:

Classifica^ao dos Principais Riscos Ocupacionais em Grupos, de Acordo com sua 

Natureza e a padroniza^ao das Cores Correspondentes.

Grupo 1 
Verde

Grupo2
Vermelho

Grupo 3 
Marrom

Grupo 4 
Amarelo

GrupoS
Azul

Riscos Riscos Riscos
Biologicos

Riscos
Ergonomicos

Riscos de Acidentes
Fisicos Quimicos

Ruidos VirusPoeiras Esfor^ fisico 

intenso
Arranjo fisico 

inadequado
Vibra^oes Fumos Bacterias

Levantamento e 

transporte manual 
de peso

Maquinas e 

equipamentos sent 
prote^ao

Radiates

ionizantes
Nevoas Protozoarios

Neblinas Fungos
Radiates

nao

ionizantes

Exigencia de 

postura 

inadequada

Ferramentas 

inadequadas ou 

defeituosas

Gases Parasitas

Vapores Bacilos

Frio Controle n'gido de 

produtividade
Ilumina^ao inadequadaSubstancias, 

compostos ou 

produtos 

quimicos

Calor Eletricidade
Imposifao de 

ritmos excessivos
Pressoes Probabilidade de 

incendio ou explosaoanormais

Trabalho em turno
Umidade Armazenamentoe notumo

inadequado

Animais pegonhentos

{>■33
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Jornadas de Ontras situates de 

risco que poderao 

contribuir para a 

ocorrencia de addentes

trabalho
prolongadas

Monotonia e
repetitividade

Outras situapoes 

causadoras de
stress fisico e/ou 

psiquico

A ^
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9. RECONHECIMENTO DOS RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

Assistente Social: Prestam services sociais orientando individuos, familias, comunidade e institui^oes 
sobre direitos e deveres (norrnas, codigos e legisla^ao), services e recursos sociais e programas de 
educa^ao; planejam, coordenam e avaliatn pianos.
Monitor de Recrea^ao: Monitora o lazer dos idosos

QB

Agente: Mediyoes Medidas De Controle Ja Existentes
Ruido 62 db
Umidade RH% 38,9
numinancia 177,9 Lux
Temper atura 26,8

HabitualTipo de Exposiyao:
f •

Riscos Ambientais Existentes No Posto de Trabalho

Ergonomico Psicossociais 
Cognitivos (X)_________

pygentes] l^ontepaeKaaona1
Monotonia, Repetitividade. Trabathos Administrativos.

Possiveis Danos a Saude: Lombalgias, dores pelo corpo, LER-DORT.

EPIPORFUNCAO

> Calyado de Seguranya 
Uniforme>

P-9S
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Auxiliar Administrativo: Executam services de apoio nas areas de recursos humanos, administra$ao, 
fmangas e logistica; atexidem fornecedores e clientes, fomecendo e recebendo informafoes sobre produtos 
e sem^os; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessario referente aos 
mesmos.

(DO

Medidas De Controle Ja ExistentesAgente: Mediyoes
Rui'do 62 db
Umidade RH% 38,9
Huminancia 177,9 Lux

26,8Temper atur a
HabitualTipo de Exposiyao:

Riscos Ambientais Existentes No Posto de Trabalho

Lonten3reiiaaorta]JSCOS] pygentes]
Ergonomico Psicossociais 
Cognitivos (X)________ Monotonia, Repetitividade. Trabalhos Administrativos.

Possiveis Danos a Saude: Lombalgias, dores pelo corpo, LER-DORT.

EPIPOR FUNCAO

> Cal^ado de Seguranfa 
Uniforme>

e-9f
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iPfrinffirR
08ffSumeromSnr^balhadoreslDxpostos^

Executam services de Limpeza nas dependencias do abrigo. Conservam vidros e fachadas, limpam recintos 
e acessorios. Trabalhara seguindo normas de seguran?a, higiene, qualidade e protegao ao meio ambiente.

Agente: Medi^oes Caracterizayao de Insalubridade por fungao
Rui'do Na visita tecnica realizada e pelos levantamentos feitos, recai 

um grau de 10% de insalubridade sobre a firnsao, pois buscaraos 
a neutralizapao total da exposi?ao por meio de EPI.

72,7 db
Umidade RH% 40,2
Huminancia Ambiente
Temperatura 28,9

HabitualTipo de Exposigao:

Riscos Ambientais Existentes No Posto de Trabalho

(ijdiitet^enaaoriai1SCOS] 'gentes]
Quimico ( X ) Produtos Quimicos (Limpeza) Limpeza de Dependencias
Fisico Umidade(X) Limpeza de Dependencias
Mecanico/Acidente (X) Queda do 

Escorregoes
Piso EscorregadioNivelmesmo

Ergonomico (X) Postura Inadequada Postura em pe, agachado, curvado para 
Limpeza.

Biologico (X) Virus, Bacterias, Fungos Parasitas Limpeza de Banheiro de uso Coletivo

Possiveis Danos a Saude: Intoxica^ao por produtos Quimicos, Lombalgias dores pelo corpo, Doen?as 
Infectocontagiosas.___________________________________________________________________

EPI POR FUNQAO

> Cal^ado de Seguran^a (Bota Impermeavel)
> Uniforme
> Mascara (PFF1)
> Oculos (Transparente)
> Luva (Latex Cano Longo)
> Avental

p-94
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EuncajjT_______________________

Cuida dos idosos, zelando pelo bem-estar, saiide, alimenta^ao, bigiene pessoal, recrea5ao e lazer dos 
mesmos.

(QrftftnfihT?
0®

Agente: Mediyoes Caracterizayao de Insalubridade por fungao
Rui'do Na visita tecnica realizada e pelos levantamentos feitos, recai 

um grau de 10% de insalubridade sobre a fungiao, pois buscamos 
a neutraliza^ao total da exposi?ao por meio de EPI.

77,3
Umidade RH% 39,4
Huminancia 195,3
Temperatura 29,5
Tlpo de Exposigao: Habitual

Riscos Ambientais Existentes No Posto de Trabalho

IKlSCOS] pygentes] rtbntel^.eiiaaorta]
Ergonomico (X) Postura Inadequada, Esfor?o Fisico 

Intense
Postura em pe, agachado, curvado para 
Movimentar Os idosos

Biologico (X) Vims, Bacterias, Fungos Parasitas Higienizagao dos Idosos

Possfveis Danos a Saude: Lombalgias dores pelo corpo, Doengas Infectocontagiosas.

EPI POR FUNCAO

> Calgado de Seguranga (Bota Impermeavel) 
Uniforme
Mascara (Cirurgica)
Luva (Cirurgica)
Jaleco

>
>
>
>
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Fun?ao: Tecnico De Enfermagem / Enfermeiro (1) 
Niimero de Trabalhadores Expostos: 09 
Setor: Enfermagem

Cuida dos idosos, zelando pelo bem-estar, saude, Medica^ao

Agente: Mediyoes Caracterizayao de Insalubridade por funyao
Ruido Na visita tecnica realizada e pelos levantamentos feitos, recai 

um grau de 10% de insalubridade sobre a funfao, pois buscamos 
a neutraliza5ao total da exposi^ao por meio de EPI.

67,9 db
Umidade RH% 38,7
Iluminancia 176,7
Temperatura 28,9
Tipo de Exposiyao: Habitual

Riscos Ambientais Existentes No Posto de Trabalho

Riscos Agentes Fonte Geradora
Ergonomico (X) Postura Inadequada, Esfor5o Fisico 

Intense
Postura em pe, agachado, curvado para 
Movimentar Os idosos

Biologico (X) Virus, Bacterias, Fungos Parasitas Higienizaqao dos Idosos

Possiveis Danos a Saude: Lombalgias dores pelo corpo, Doen^as Infectocontagiosas.

EPIPORFUNCAO

Calfado de Seguran^a (Bota Impermeavel) 
Uniforme
Mascara (Cirurgica)
Luva (Cirurgica)
Jaleco

>
>
>
>
>

P- 99
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Fun^ao: Lavadeira
Niimero de Trabalhadores Expostos: 2 
Setor: Lavanderia

Executam services de Limpeza Nas roupas em geral, Cama Mesa e Banho.

Mediyoes Caracterizayao de Insalubridade por fun$aoAgente:
Ruido Na visita tecnica realizada e pelos levantamentos feitos, recai 

um grau de 10% de insalubridade sobre a furujao, pois buscamos 
a neutraliza<?ao total da exposifao por meio de EPI.

79,4 db
Umidade RH% 40,9
Iluminancia 224,8
Temperatura 29,8

HabitualTipo de Exposiyao:

Riscos Ambientais Existentes No Posto de Trabalho

Riscos Agentes Fonte Geradora
Produtos Quimicos (Limpeza)Quhnico (X ) Limpeza de Dependencias

Fisico (X) Umidade Limpeza de Dependeucias
Mecanico/Acidente ( X ) Queda do 

Escorregoes
Nivel Piso Escorregadiomesmo

Ergondmico (X) Postura Inadequada Postura em pe, agachado, curvado para 
Limpeza.

Biologico (X) Virus, Bacterias, Fungos Parasitas Limpeza de Banheiro de uso Coletivo

Possiveis Danos a Saude: Intoxicafao por produtos Quimicos, Lombalgias dores pelo corpo, Doen?as 
Infectocontagiosas.

EPI POR FUNQAO

> Cal9ado de Seguran^a (Bota Impermeavel)
Uniforme
Mascara (PFF1)
Oculos (Transparente)
Luva (Latex Cano Longo)
Avental

>
>
>

>
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QB

Preparam Alimenta9ao para os idosos

Agente: Medidas De Controle Ja ExistentesMedi^oes
Rufdo 80,2 db
Umidade RH% 38,7
numinancia 165,9
Temperatura 31,3

HabitualTipo de Exposiyao:

iRiscos Ambientais Existentes No Posto de Trabalho

Kiscps] gygentes]
Alta temperatura proximo ao fogaoCalorFisico (X)

Mecanico/Acidente (X ) Queimaduras Panel as Quentes
Ergonomico (X) Postura Inadequada, Muito tempo 

empe_______________________
Postura em pe.

Posslveis Danos a Saiide: Queimaduras, dores no corpo.

EPI FOR FUNQAO

Calfado de Seguran^a 
Uniforme
Oculos (Transparente) 
Avental

>
>
>

f- JOA.
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10. CRONOGRAMA DE A^OES

Agoes do Programa
Treinamento deMeses do Implantapao das 

mcdidas dc 
controlc

TreinamentosNrImplantafao do 
PPRA

Hquipamento de 
Protepao Individual

Treinamento de 
Ergonomia (NR-17)ano II

(NR-06)
11/20 X X
12/20 X
01/21 X
02/21 X X X
03/21 X X
04/21 X
OS/21 X
06/21 X
07/21 X
08/21 X
09/21 X
10/21 X

Fazer entrega/troca 
de EPI coletando 
assinaturas dos 
empregados na 
Ficha dc EPFs

Treinamento de 
Combate a 

principio de 
Incendio 
(NR-23)

Implantapao do 
PCMSO em 

conformidade com a 
NR-07

Execupao do PAE 
- Plano de 

Atendimento 
Emergencial

Palestra sobre 
Acidentes dc 

Trabalho

11/20 X X X
12/20 X X X
01/21 X X X
02/21 X X X
03/21 X X X
04/21 X X X
05/21 X X X X
06/21 X X X
07/21 X X X X X
08/21 X X X
09/21 X X X
10/21 X X X

Precnchcr 
Rclatorio mensal 
das condipoes dos 
equipamentos de 

protepao
Contra incendio e 

condipoes de 
seguranpa

Treinamento de 
Primeiros 
Socorros

Fixapao dc placas de 
sinalizapao de 

seguranpa

Treinamento dc 
direpao defensiva

Atualizapao do 
PPRA

11/20 X X X
12/20 X X
01/21 X
02/21 X
03/21 X
04/21 X
05/21 X
06/21 X
07/21 X
08/21 X
09/21 X X
10/21 X X

*Observafdes: Os treinamentos de Seguranpa devem ser devidamente documentados atraves de Listas de Presenfa 
com assinaturas dosfunciondriosparticipantes c fotograjias comprobatorias.

p-ioa.
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11. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

A prote^ao individual constitui a ultima barreira existente entre o risco e o 

trabalhador e a ultima tecnica a utilizar face aos riscos profissionais. Antes de recorrer a 

utilizagao de um Equipamento de Protegao Individual, devem-se avaliar os riscos e 

adaptar as medidas de seguranga adequadas, utilizando protegees coletivas destinadas a 

evitar o risco.

Nos casos em que isso nao seja possivel, utiliza-se como ultimo recurso a protegao 

individual que, muitas vezes, pode ser um complemento a prote^ao coletiva.

Devemos ter presente que: Os equipamentos de prote^ao individual nao eliminam 

o risco nem evitam os acidentes, mas minimizam as consequencias que estes possam 

causar. No esquema abaixo, pode-se observar como a prote?ao individual se encontra na 

ultima fase da prote^ao frente a possivel lesao.

A fun^ao basica dos EPI e proteger o organismo de exposi^oes ao produto toxico, 

minimizando o risco. Intoxicafao durante o manuseio ou a aplica?ao de produtos 

fitossanitarios e considerada acidente de trabalho.

O uso do EPI e uma exigencia da legislate trabalhista brasileira atraves de suas 

Normas Regulamentadoras. O nao cumprimento podera acarretar a^oes de 

responsabilidade civel e penal, alem de muitas aos infiratores.

f. J03
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12. DAS OBRIGACOES

Do empregador

• Informar os trabalhadores que em casa de grave e eminente risco os trabalhadores 

tem direito a interromper de imediato suas atividades (DIREITO DE RECUSA ITEM 

9.6.3)

• Adquirir o epi adequado ao risco e a atividade;

• Exigir o sen uso;

• Quantificar o Nivel de exposiyao dos Funcionarios ex: Radia?ao

• Fomecer ao trabalhador somente o EPI que possua a aprova5ao do orgao nacional 

competente em materia de seguran9a e saude no trabalho, no caso, CERTIFICADO DE 

APROVA^AO (C.A.); Convem informar que a compra e o fomecimento de epi sem C A. 
ao trabalhador podem trazer serias consequencias juridicas ao empregador.

• No caso de qualquer empresa que tenha conhecimento de comercializaqjao de EPI 
sem CA, esta deve comunicar o fato ao MTE, citando o comerciante.

• Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado guarda e conservagao;

• (OBS. Nesse caso o legislador se refere ao fato de que o treinamento do 

trabalhador quanto ao uso do EPI deve ser realizado no ato de entrega ou em situa?6es a 

serem definidas pelo empregador, e neste caso, o treinamento devera ser registrado em 

formulario especifico).

• Substituir imediatamente, quando extraviado ou danificado;

• No caso de epi destinado a prote9ao respiratoria (EPR), segundo o Artigo 3.° da 

Instru9ao Normativa n.° 01/94, somente poderao ser comercializados EPFS que estejam 

acompanhados de instnujoes impressas, contendo, no minimo, as seguintes informa9oes: 
finalidade, prote9ao oferecida, restr^oes, vida util, orienta9oes adicionais (guarda, 
conserva9ao e higieniza9ao).

• Responsabilizar-se pela higieniza9ao e manuten9ao periodica; (OBS.: Nesse caso 

o empregador deve garantir meios para que ocorra com frequencia a higieniza9ao dos epi) 
e comunicar ao MTE, qualquer irregularidade observada.

• Registrar o seu fomecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas 

ou sistema eletronico.

P-,JM
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Do empregado

Usar, utilizando-o apenas para a fmalidade a que se destina; 

Responsabilizar-se pela guarda e conservagao;

Comunicar ao empregador qualquer altera?ao que o tome improprio para uso; 

Cumprir as determina9oes do empregador sobre o uso adequado.

INDICACOESEPIs

)
Caracteristicas: resistente a produtos 
quimicos e protege os pes.v.I

Botina com biqueira de ago

Caracteristicas: A utilizagao dos oculos 
minimiza as chances de acidentes Na 
Regiao Dos Olhos.

Oculos

& Caracteristicas: Mascara Contra Gases 
e Vapores./

I;

AOS
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13. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO COLETIVA - EPC’s

Equipamentos de Prote^ao Coletiva, ou EPC, sao equipamentos utilizados para 

protefao de seguran^a enquanto um grupo de pessoas realiza detenninada tarefa ou 

atividade. O Equipamento de Prote9ao Coletiva (EPC) deve ser usado prioritariamente ao 

uso do Equipamento de Proteijao Individual (EPI), por exemplo: um equipamento de 

enclausuramento acustico deve ser a primeira altemativa a ser indicada em uma situa^ao 

onde houver risco fisico de ruido, por proteger um coletivo. E somente quando esta 

condigao nao for possivel, deve ser pensado o uso de protetores auditivos como 

Equipamentos de Prote^ao Individuais (EPI) para prote^ao dos trabalhadores, pois sao de 

uso apenas individual.

EPCs OBSERVACOES
Extintor de incendio e um equipamento 
de seguran^a que possui a finalidade de extinguir ou 
controlar incendios em casos de emergencias. Em 
geral e um cilindro que pode ser carregado ate o local 
do incendio, contendo um agente extintor sob 
pressao.Extintores de incendio

O Kit de primeiros Socorros, e mais uma ferramenta 
de grande importancia para o escuta/escota pois 
implica conhecimento, prepara9ao e, e um kit que 
pode tratar desde pequenas ocorrencias a permitir 
uma tentativa de atrasar uma evolu9ao negativa do 
estado clinico do paciente(s) em questao.Kit de Primeiros Socorros

OBRIGATpRIO i

Informa o trabalhador da obrigatoriedade do uso do 
equipamento de prote9ao individual.

O USO DO

E.P.I.

P-
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14. RECOMENDA^OES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO E ACIDENTES.

• Nao use cestos de lixo como cinzeiros.

• Nao jogue pontas de cigarro pela janela, nem as deixem sobre armarios, 
mesas e prateleiras.

• Nao fume ao lidar com alcool, cera, parafina, solventes ou material de 

limpeza em geral.

• Respeite as proibifoes de fumar e acender fosforos em locais sinalizados.

• Evite o acumulo de lixo em locais nao apropriados.

• Coloque os materiais de limpeza em recipientes proprios e identificados.

• Nao deixe os equipamentos eletricos ligados apos sua utiliza^ao.

• Desconecte-os da tomada.

• Ao utilizar materiais inflamaveis, fa9a-o em quantidades minimas, 

armazenando-os sempre na posigao vertical e na embalagem original.

• Nao improvise instalagoes eletricas, nem efetue consertos em tomadas e 

interruptores sem que esteja familiarizado com isso.

• Nao sobrecarregue as instances eletricas com a utiliza5ao de “plugues T” 

ou extensoes. Procure um profissional com conhecimento tecnico.

• Verifique, antes de concluir seu trabalho, se os equipamentos eletricos 

estao desligados.

• Observe as normas de seguran^a ao manipular produtos inflamaveis ou
explosives.

Mantenha os materiais inflamaveis em locais resguardados e a prova de
fogo.
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15. CONSIDERACOES FINAIS

Este Programa permanecera valido enquanto forem mantidas as condi<?6es 

existentes no orgao por ocasiao da vistoria, quaisquer altera9oes que venham a ocorrer 
nas atividades, planta fisica e equipamentos, exigirao novas analises.-4S#

Colocamo-nqs a disposifao para quaisquer esclarecimentos que se fafam
necessfiria.

.

'‘“‘SS-w*16
/

RAFAEL MAURICIO DOS SANTOS 
Tecnico em Seguran?a do Trabalho 

Tecnologo em Seguranpa do Trabalho 
Especialista em Saude e Seguran^a do Trabalho 

CREA-BA 87682

* 4o ole
Pe. JOAO SILVA DE SA TELES 

Presidente/Interventor
ASSOC1ACAO BENEMERITA DE CARIDADE

f>.W8
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PREFEITURA MUNICIPAL BE GUAN AMB.I 
PRAQA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

C N P J n°1 3.9S2.640/0001 -96 
CEP 46.430-000 - GUANAMBl - BAHIA

Fonelux: *77 45.1 5000

Ai- & ^

LEI N° 011/01

PUBLICADO

*30, / 3 / “Declara Entidade de Utilidade 
P'dblica
providencias”.

da outrase
Joss Bonifacio Toixeira 

Chela <la Gablnoto

O PREFEiTO DO MUNICIPIO DE GUANAMBl - Esiadc da Bahia, no 
uso de suas atribuipoes legais e em conformidade com o que dispoe a 
Lei Municipal 096/96, faz saber que a Camara de vereadores aprovou e 
eu sanciono a seguinte Lei:

Fica declarada, no ambito do Municipio de Guanambi, de 
utilidade pubiica a ASSOCIAQAO BENEMERITA DE CARIDADE DE 
GUANAMBl - LAR DOS VELHINHOS.

Art. 1°

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicapao.Art. 2°

Revogam-se todas as disposipoes em contrario.Art. 3°

GABiNETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GUANAMBI, em 22 de 
marco de 2001.

Aripvaldo Vieira Boa Sons 
Pr/ofeito Municipal

f>l03
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P R E F F 1 T u R A M U N! C ! P A L ,;j c G l.i A N aMc^P-U B U C A D C
PRAQA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

CNPJ nMS.982.640/000 T- 96
CEP 46.430-000 - GUANAM8I - BAHIA 

Ponefax: (77) 3451-0700

No Oiario Oficial (Jo Munic 
do Giianarnbi - IBahia

Ano...X,
’Zn,j2L*Lj.J£AjJ&

(
CAMII aSsOTRI'vI PRi

LEI N° 382, DE 23 DE MARQO DE 2010

Socielar.a Wunicipai tin :-i)mti»su

“Autoriza o Poder Executive a 
firmar convenio com a Associagao 
Benemerita de Caridade - Lar dos 
Veihinhos, e estabel^ce ouiras 
providencias.”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA no uso
de sues atribuigoes legais, faz saber que a Camara de Vereadores aprovou e
eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica o Poder Executive Municipal autorizado a firmar convenio com a 

AssociagSo Benemerita de Caridade Lar dos Veihinhos para a execugao dos 

servigos assistenciais de agao continuada e atendimento a pessoas idosas, 
mediante repasse de recursos financeiros.

Os recursos financeiros ser3o oriundos do Fundo Nacional deArt. 2°.
Assistencia Social - FNS, do Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS, 
bem como de edntrapartida do Municipib de Guanambi-Bahia.

i

Art. 3°. Esta liei entra em vigor na data de: sua publicagao, retroagindo seus 
efeitos a 04 de janeiro de 2010.

Art. 4°. Revogam-se as disposigdes legais em contrario.
i

GABINETE Doj PREFEITO DO MUNICIPIO DE GUANAMBI, g-STADO DA 

BAHIA, em 23 de margo de 2010.

Nilo Augusfo Mbraes^T^oelho 
Prefeito do Municipio de Guanambi

f-UO
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16 PORTARIASr
;

<

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRACA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

CNPJ n 0 1 3.9 8 2,6 4 0/0 0 0 1 -9 6 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 

Pone: (77) 3452-4301

PORTARIA N° 14 DE 22 DE ABRIL DE 2021

“Dispoe sobre designagao de Gestor 

de Parcerla e estabelece outras 

providenclas”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuigoes legais, e considerando o disposto no Decreto Municipal n° 

177/2017.

RESOLVE

Designar a servidora TANIA DARK SILVA MAGALHAes, Assistente 

Administrative I, lotada na Secretaria Municipal de Assistencia Social, para exercer 
as fungoes de acompanhamento e fiscalizagao da parceria firmada com a 

Associagao Benem6rita de Caridade - Lar dos Velhinhos.

Art. 1°.

Art. 2°. Esta Portaria entrard em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 

disposigoes em contrario.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNIClPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA
em 22 de abril de 2021.

Nilo Augusto Moraes Coelho
Prefeito do Municipio de Guanambi

L
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRA<JA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

CNPJ n° 1 3.982.640/0001 -96 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 

Pone: (77) 3452-4301

PORTARIA N° 01 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

“Dispoe sobre designagao de Comissao de 
Monitoramento e Avaliagao do Termo de 
Parceria, e estabelece outras providencias.”

O PREFEITO DO MUNIClPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso 
de suas atribui$6es legais, e considerando o disposto no Decreto 
Municipal n° 177/2017.

RESOLVE:

Art. 1°. Designar Comissao de Monitoramento e Avaliagao do Termo de 
Parceria firmado entre esse Municipio e o LAR DOS VELHINHOS - 
ASSOCIAQAO BENEMERITA DE CARIDADE, com poderes de controle e 
fiscalizagao, com os seguintes servidores:

I - GEANE DE SOUZA REIS SILVA - Departamento de Protegao Social 
Especial, da Secretaria Municipal de Assistencia Social;

II - ANA LUIZA TEIXEIRA SANTOS LIMA - Assistente Administrative I, da 
Secretaria Municipal de Assistencia Social;

III - CLAIJDIA DIAMANTINO LOPES - Divisao de Assistencia a Familia e de 
Relagao Comuniteria, da Secretaria Municipal de Assistencia Social.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 
disposigoes em contrario, em especial as Portarias n° 06 de 04/04/2019 e n° 
17 de 01/07/2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNIClPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA 
BAHIA, em 01 de fevereiro de 2021.

Nilo Augusto Moraes Coelho
Prefeito do Municipio de Guanambi

P- J-A3,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRACA'HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

CNPJ n* li3.98 2.640/0 00 1 - 96 
CEP 46:430-000 - GUANAMBI - BAHIA 

Fonefax: *77 3452 4311

APOSTILAMENTO DO CONTRATO DA DISPENSA DE CHAMAMENTO N°. 002-20DPCP-A-PIVIG
CONTRATADO: ASSOCIACAIO BENEMERITA DE CARIDADE.

PUBUCADO
No Dliwlo Ofiaal do Munidpio do 

Gusnan^W - Oshla
x'ltl

em .A••■I/ XUUl

APOSTILAMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI E ASSOCIAgAO 
BENEMIERITA DE CARIDADE, RELATIVO AO TERMO DE 
COLABORApAO, ORIUNDO DA DISPENSA DE 
CHAMAMENTO N° 002-20DPCP-PMG, POR ACR&CIMO DE 

DOTAgAO CONSTANTE DO OR^AMENTO PARA 0 EXERClCIO 
DE 2021, NA FORMA ABAIXO:

A Clausula Quinta do Contrato da DISPENSA DE CHAMAMENTO N° 002-20DPCP-PMG, passa a ser acrescida a 
seguinte redagao:

CLAUSULA QUINTA - DOTAQAO ORQAMENTARIA - O credito pelo qual correra a despesa da execugao deste 
Contrato esta previsto na Unidade Orgamentaria:

ORGAO:08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTeNCiA SOCIAL 

UNIDADE ORGAMENTARIA: 44 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0006.2.055 - GESTAO DAS AQOES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTENCIA SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0006.2.052 - GESTAO DAS AQ6ES DE PROTEQAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 
COMPLEXIDADE
CLASSIFICAQAO ECONOMICA; 3.3.5.0.43.00.000000.00- SUBVENQOES SOCIAIS 

CLASSIFICAQAO ECONOMICA: 3.3.5.0.43.00.000000.28 - SUBVENQOES SOCIAIS 

CLASSIFICAQAO ECONOMICA: 3.3.5.0.43.00.000000.29 - SUBVENQQES SOCIAIS
CLASSIFICAQAO ECONOMICA: 3.3.90.39.00.00000.00 - OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURlDICA
CLASSIFICAQAO ECONOMICA: 3.3.90.39.00.000000.28 • OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURlDICA
CLASSIFICAQAO ECONOMICA: 3.3.90.39.00.000000.29 • OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURlDICA

<\no

FKUPE QA^ieLteUARTF. 
SecratArio IwstolclfMfl de 

Admlnistfagfio
\

As demais clausulas do referido contrato permanecem inalteradas.

O presente Apostilamento e decorrente da Lei Municipal n°. 1.337 de 18 de dezembro de 2020, que aprovou o 
Orgamento Anual para o exerclcio de 2021, que dara cobertura aos saldos em aberto de licitagoes deflagradas em 
2020, cuja execugao se estende para o exerclcio seguinte, com base legal no § 8°, do artigo 65 da Lei 8.666/93.

Guanambi-Bahia, 10 de fevereiro de 2021.

NILO'AUGUSTOMORAES COELHO 
PREFEITO DO MUNIClPIO DE GUANAMBI f-JS3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
DEPARTAMENTO DE LICITAQAO
PRAQA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

CNPJ n°13.982.640/0001 -96 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 

Fone/fax: *77 3452 4302
O T.

XI,./
^ "

I .4

TERMO DE COLABORAQAO N° 002-20 
DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 002-20 DPCP-A-PMG f

^>14.

RUE LiCADO v / *No Diario 1 Seiai do I.Uiniotpio de 
Guanambi Bahia I,

Vi 1 / n^LLD
Ano,___

Fm rH
TERMO DE COLABORAQAO N° 002-20 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICfPIO DE GUANAMBI E A 

ASSOCIAQAO BENEMERITA DE CARIDADE MEDIANTE AS 

CLAUSULAS E CONDigOES SEGUINTES:

EDILMAR LA(bEIA T|GaW*3€S^
S«criJtaho.de.'Gc|'./f,io

/
O MUNICIPIO^DE GUANAMBI, pessoa juridica de direito publico, sito na Praga Henrique Pereira Donato, n° 90, 

Centro Administrative, cidade de Guanambi-BA, inscrito no CNPJ n° 13.982.640/0001-96, neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal Sr. Jairo Silveira Magalhaes, CPF n° 343.318.755-04, infra assinado, doravante 

denominada simplesmente CONTRATANTE, e a ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAQAO 

BENEMERITA DE CARIDADE, pessoa juridica de direito privado, situada na Praga Josafa Moura, n° 98, Bairro
i

Bom Jesus, Cidade Guanambi, Estado Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob n° 14.788.244/0001-95, neste ato 

representada por sua representante legal Pe. Joao Silva, de Sa Teles, brasileiro, maior, padre, portador da
1=

cedula de identidade RG n.° 08.335.678-96, inscrito no CPF sob 0 n.° 958.676.605-59 a seguir denominada 

CONTRATADA, acordam e ajustam firmar 0 presente TERMO DE COLABORAQAO, nos termos da Lei n° 
13.019, de 31 de julho de 2014, Decreto n° 177/2017 e demais legislagoes pertinentes, pelos termos da proposta 

apresentada e pelas clausulas a seguir expressas, defmidoras dos direitos, obrigagoes e responsabilidades das 

partes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente Acordo de Cooperagao tern por objeto 0 Servigo de 

Protegao Social Especial de Alta Complexidade na oferta do Servigo de Acolhimento Institucional para idosos, na 

modalidade Abrigo Institucional, conforme condigoes fixadas neste instrumento e seus anexos.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR - DS-se como valor ao objeto ora pactuado para a presente parceria a 

importancia de R$ 42.840,00 (quarenta e dois mil e oitocentos e quarenta reais), pages em parcelas de R$ 

3.400,00 (tres mil e quatrocentos reais) do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS e contrapartida de R$ 

170,00 (cento e setenta reais) do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS totalizando R$ 3.570,00 (tres 

mil quinhentos e setenta reais) mensais. f
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Paragrafo Primeiro - As parcelas dos recursos transferidos no ambito da parceria serao liberadas em estrita 

conformidade com o cronograma de desembolso aprovado, transferidos eletronicamente na corita indicada pela 

organizagao da sociedade civil vencedora; nao havendo sob hipotese alguma antecipagao de pagamento. >

Paragrafo Segundo - O Municipio resen/a-se o direito de reter os pagamentos a organizagao da sociedade civil, 
easo constatado qualquer das impropriedades .previstas no art. 48 da Lei n° 13.019/2014.

Paragrafo Terceiro - Caso nao haja a comprovagao do recolhimento das obrigagpes sociais, o pagamento sera
s

suspense ate comprovada sua regularizagao.
£

Paragrafo Quarto - Quando a liberagao dos recursos ocorrer em 3 (tres) oy mais parcelas, o repasse da terceira, 

bem como as demais, ficard condicionado a comprovagao da pfestagao de contas, cujo prazo de entfega 

encontrar-se vencido..

CLAUSULA TERCEIRA - DO REMANEJAMENTO DE RECURSOS

rParagrafo Primeiro - A administragao publics podefa autorizar o remanejamento de recursos do piano de 

aplicaglo, durante a vigencia da(parceria, .para consecugao doobjeto pactuadb, de modo que,, separadamente 

.pafaicadacstegoria economiea da despesa, edrrente ou de capital, aorganizagao da sociedade civil femaneje, 
entre si, os valores definidos para os, itens de despesa, desde que, individualmente,' os aumentos ou diminuigoes 

nao ultrapassem 25% (vinte e cinco por cento) do valor originalmente aprovado no piano de trabalho para cada 

item.

r

Paragrafo Segundo - 0 remanejamento dbs .recursos de que trata o paragrafo primeiro somente ocorrera 

mediante previa solicitagdo, com justificativa apresefttada pela organizagao da sociedade civil e aprovada peio 

Ofgao da administragao pubiica resporiSavel pela parceria. ?

CLAUSULA QUARTA - DOS PAGAMENTOS

Paragrafo unico - 0 pagamento de qualquer pafcela somente sera efetuado mediante a apresentagao do 

Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Economica Federal (CEF), Certidao Negative 

de Debito (CND), emitida pelo Instituto Naciorial do Seguro Social (INSS), Guia de recolhimento INSS do
funcionario (GRPS), Guia de recolhimento INSS da empresa, Folha de pagamento dos funcionarios, Guia de 

recolhimento do FGTS do furiciondrio (GFIP), Guia de Retengao (GPS) e Guia de recolhimento dp PIS/COFINS,
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com prazo de validade vigente. A organizagao da sociedade civil vencedora devera apresentar a folha de 

pagamento relativa ao mes de competencia a que se referem as guias pagas no mes anterior. Como o prazo 

lifnite para recolhimento das guias de INSS; FGTS e PIS/COFINS e 02, 07 e 20 do mes seguinte, o contratado 

devera apresentar a folha de pagamento relativa ao mes de Competencia a que se referem as guias pagas no 

mes anterior.

CLAUSULA QUINTA - RECURSO FINANCEIRO - Os recursos orgament^rios necessetrios para a execugao do 

objeto, correrao por conta das seguintes dotagoes:

ORGAO:08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS1ST&NCIA SOCIAL
UNIDADE 0R$AMENTARIA: 44 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0006.2.055 - GESTAO DAS AQOES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTENClA 
SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0006.2.052 - GESTAO DAS AQOES DE PROTEQAO SOCIAL ESPECIAL DE 
ALTA COMPLEXIDADE
CLASSIFICAQAO ECONOMICA: 3.3.5.0.43.00.000000.00 - SUBVENQOES SOCIAIS

CLASSIFICAQAO ECONOMICA: 3.3.5.0.43.00.000000. 28 - SUBVENQOES SOCIAIS
CLASSIFICAQAO EC0N6MICA: 3.3.5.0.43.00.000000. 29 - SUBVENQOES SOCIAIS

CLASSIFICAQAO ECONOMICA: 3.3.90.39.00.00000.00 - OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURlDICA

CLASSIFICAQAO ECONOMICA: 3.3.90.39.00.000000.28 - OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSQa 
JURlDICA :
CLASSIFICAQAO ECONOMICA: 3.3.90.39.00.000000.29 - OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURlDICA

CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAQOES

A CONTRATADA e responsavel, obrigando-se nos seguintes termos:
a) Iniciar a execugao do objeto pactuado apos assinatura e publicagao do Acordo de Cooperagao;

b) Comparecer em juizo nas questoes trabalhista propostas por seus empregados contra si, ou contra o 

Municipio, assumindo o p6lo passive, defendendo-se judicialmente e reconhecendo perante a Justiga do 

Trabalho, sua condigao de empregadora, arcando com o onus de eventual condenagao, inclusive honorarios; c) 
Fica ainda responsavel pelos prejuizos e danos pessoais e materials que eventualmente venha a causar a 

Administragao ou a terceiros em decorrencia da execugao do objeto do presente edital, correndo exclusivamente 

as suas expensas os ressarcimentos ou indenizagoes reivindicadas judicial ou extrajudicialmente; , ••
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c) Fica ainda responsive! pelos prejuizos e danos pessoais e materiais que eventualmente venha a causar a 

Administragao ou a terceiros em decorrencia da execugao do objeto do presente edital, cofrendo exclusivamente 

as suas expensas os ressarcimentos ou idenizagoes reivindicadas judicial ou extrajudicialmente;
d) Pagar seus funcionarios em dia, independente do dia do pagamentd'realizado pelo Municipio;

e) Facilitar a fiscalizag§o pelo Municipio, por meio da atuagao do Gestor e da Comissao de (Monitoramento e 

Avaliagao ou de Avaliagao) durante a vigencia da parceria;
f) Cumprir em sua integralidade, as exigencias do presente Edital de Chamamento Publico e seus anexos.

A CONTRATANTE e responsive), obrigando-se nos seguintes termos:
1 - A fiscalizagao da parceria seri feita pela Secretaria Municipal de Assistencia Social, atraves do gestor 
designado, bem como pela Controladoria Municipal com as seguintes atribuigoes conforme preconizado no art. 

61 da Lei 13.019/2014;

a) Acompanhar e fiscalizar a execugao da parceria;
b) Informar ao seu superior hierirquico a existencia de fatos que comprometarn ou possam comprometer as 

atividades ou metas da parceria e de indicios de irregularidades na gestao dos recursos, bem como as 

providencias adotadas ou que serao adotadas para sanar os problemas detectados;
c) Emitir parecer tecnico conclusivo de analise da prestagao de contas final, com base no relatorio tecnico de 

monitoramento e avaliagao de que trata o art. 59 da Lei 13.019/2014;
d) Disponibilizar materiais e equipamentos tecnologicos riecessirios is atividades de monitoramento e 

avaliagao.

1.1- Gestor designado: Tania Dark Silva Magalhaes.

2 - A responsabilidade subsidiiria do ente piblico nos casos de agoes trabalhistas movidas contra a organizagao 

da sociedade civil nao e automitica. Ou seja. tfente publico somente seri responsabilizado subsidiariamente se 

ficar comprovado que agiu de forma culposa na fiscalizagao do cumprimento das obrigagoes trabalhistas.

3 - Orientar os servidores responsiveis pela liquidagao e pagamento das faturas que verifiquem a presenga dos 

documentos citados no processo antes de executarem a liquidagao e o pagamento.

4 - Arquivar juntamente is notas de empenho (pelo prazo de 5 anos) a fim de facilitar a comprovagao de que
houve a fiscalizagao pelo Municipio, elidindo eventual responsabilidade subsidiiria de que trata a sumula em
questao. /.a :
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CLAUSULA SETIMA - O Municipio de Guanambi ficara isento de responsabilidade acerca de quaisquer 

ocorrencias que porventufa surjam durante a vigencia da parceria, ficando sob a responsabilidade da Contratada 

fornecer, caso necessario, a seus funcionanos todos os equipamentos necessaries para a execuqao da presente 

parceria.

CLAUSULA OITAVA - PRAZO - 0 prazo para execugao da presente parceria sera de 12(doze) meses, de 

acordO com o cronograma fisico-financeiro, podendo ser prorrogado na forma da lei.

Paragrafo Primeiro - 0 prazo estabelecido na Clausula Oitava deste termo confratual podera ser prorrogado nos 

termos dos art(s) 56 e 57 da Lei 13.019/2014.

Paragrafo Segundo - Apos a assinatura do Acordo de Cooperagao pela Contratante, 0 obrigatOrio a abertura do 

"Relatorio de Execugao do Objeto" e ‘‘RelatOrio de Execugao Finariceira” nos TermOs do Decreto que 

regulamenta os procedimentos administrativos relatives a pafeerias voluntaries envolverido ou nap a
j

transfereneia de recursos financeiros, entre o Municipio e as organizagoes da sociedade civil, nos termos da Lei
t1

Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014).

Paragrafo Terceiro - A baixa contabil em defmitivo da parceria sera efetuada nos termos do Decreto que
%

regulamenta os procedimentos administrativos relatives a parcerias voluntarias envolvendp ou nao a 

transfereneia de recursos financeiros, entre o Municipio e as organizagoes da sociedade’civil, nos termos da Lei 
Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014), demais itens, tramitado em todas as instancias de fiscalizagao e com 

arquivamento e guarda pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. *

Paragrafo Quarto - A contratada e obrigada a corrigir, readequar ou realinhar; Is suas expensas, no total ou em 

parte, os servigos objeto. do contrato em que s& verificarem incongruencias, defeitps ou incorregoes resultantes 

da execugao ou de mao-de-obra e materiais empregados de forma inadequada.

CLAUSULA NONA - A CONTRATADA obriga-se a executar os servigos mencionados na Clausula Primeira, 
segundo as metas pactuadas, fornecendo mao-de-obra, insumos, infraestrutura e demais elementos necessarios 

a suaperfeita execugao.

CLAUSULA OECIMA - SANQOES ADMINISTRATIVAS A ENTIDADE (ART.73, VII) Pela execugao da parceria 

em desacordo com o piano de trabalho e com as normas desta Lei e da legislagao especifica, a administragao 

podera garantir a previa defesa, aplicar a organizagao da sociedade civil as seguintes sangoes: ^
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I - adverteiicia;
II - suspensao temppraria da participapao em chamamento publico e impedimento de celebrar termos de

i
(parceria, de fomento ou de colaborapao) e contratos com 6rgaos e enfidades da esfera de governb da 

administrapao publica sancionadora, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;
III - declarapao de inidoneidade para participar em chamamento publico ou celebrar termos de (parceria, de 

fomento ou de colaborapao) e contratos com 6rg§os e entidades de todas as esferas de governo, enquanto 

perdurarem os motives determinantes da punipao ou ate que seja promovida a reabilitapao perante a propria 

autoridade que aplicou a penaiidade, que Serb concedida sempre que a organizapao da sociedade civil ressarcir 
a administrapao pelos prejuizos resultantes, e apos decorrido o prazo da sanpao aplicada com base, no inciso II 
deste artigo.

Paragrafo unico. A sanpao estabelecida no inciso III do caput deste artigo e de competencia exclusiva do 

Secretario Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 

10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitapao ser requerida ap6s 2 (dbis) anos de sua aplicapao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA-A Contratada reconhece e declare expressamente a sua responsabilidade pelo 

atendimento das metas pactuadas, nos termos dos Artigos 22, 24 e 37 da Lei n° 13.019/2014 e demais 

legislapoes, normas e regulamentos pertinentes a materia, conforme as condipoes do contrato.

Paragrafo Onico - No caso da Contratada ser responsavel pelo fomecimento de insumos, estes devem ser de 1a 

qualidade, responsabilizando-se por qualquer problema surgido na execupao das apoes e trabalhos inerentes a 

execupao da parceria, devendo reparar de forma premente no total ou parcialmente para o bom andamento da 

mesma.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Se, por qualquer razao, a Contratada nao acatar qualquer laudo, parecer ou 

relatorio do gestor da parceria, poderb promover ou realizar, as suas expensas, perlcia tecnica ou contabil 
relativa a discordancia.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - A pericia a que se refere a clbusula anterior somente podera ser levada a 

efeito por corpo tecnico competente, composto, no mlnimo, por 03 (tres) elementos, urn dos quais 

obrigatoriamente indicado pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Este Acordo de Cooperapao podera ser alterado quando;....1U
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I - A vigencia da parceria podera ser alterada mediante solicitagao da organizagao da sociedade civil, 
devidamente formaiizada e justificada, a ser apresentada na administragao publica em, no minimo, 30 (trinta) 

dias antes do termino de sua vig§ncia.

II - A prorrogagao de- oficio da vigencia do instrumento deve ser feita pela administragao publica, antes do seu 

termino, quando ela der causa a atraso na liberagao dos recursos, limitada ao exato periodo do atraso verificado.
III - As alteragoes previstas no caput prescindem de aprovagao de novo piano de trabalho pela administragao 

publica, mas nao da analise juridica pn&via da minuta do termo aditivo da parceria e da publicagao do extrato do 

termo aditivo em meios oficiais de divulgagao.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO - O presente Acordo de Cooperagao podera ser rescindido caso 

ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 13.019/2014. A falta de pagamento das 

obrigagoes patronais por parte da entidade parceira e vencedora sujeitara a rescisao sumaria do contrato.

Paragrafo unico - Sob nenhum aspecto sera admitido, por parte da organizag§o da sociedade civil vencedora, 
excegao de contrato nao cumprido, em face da Administragao, exceto nos casos expressamente previstos em
lei.

?

CLAUSULA DECIMA SEXTA - LEGISLAQAO APLICAvEL - O presente Instrumento de Parceria rege-se peias 

disposigoes expressas na Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, e Decreto Municipal n° 177/2017, e pelos 

preceitos de direito publico, aplicando-se-lhe supletivamente no que couber, os principios da teoria geral dos 

contratos e as disposigoes de direito privado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - CASOS OMISSOS - Os casos omissos serao resolvidos a luz da Lei n° 

13.019/2014, do Decreto que regulamenta os procedimentos administrativos relatives a parcerias voluntarias 

envolvendo ou nao a transferencia de recursOs financeiros, entre o Municipio e as organizagoes da sociedade 

civil, nos termos da Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014 e dos principios gerais de direito.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - A execugao da parceria sera acompahhada e fiscalizada pela Secretaria

Municipal de Assistencia Social na figura do gestor designado, que apontara as deficiencias verificadas, as quais

deverao ser sanadas pela orgariizagao da sociedade civil contratada, devendo esta proceder as corregoes e os
Wi/'1:ajustes necessarios ao bom andamento do presente Acordo de Cooperagao. 0
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CLAUSULA DECIMA NONA - As partes elegem o foro da Comarca de Guanambi, com expressa renuncia a 

qualquer outro, por rriais privilegiado que seja pafa dirimir as controversias oriundas da execuqao do presente 

instrumento.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, para que possa produzir os seus 

legais e esperados efeitos.

Guartambi-Bahi J 07 de agosto de 2020.

PREFElTURA MUNICim DE GUANAMBI 
Jairo Silveira Magplhae| |

\
^ASSOG%AO BlNEMERITA DE CARIDADE 

Pe. Joao Silva de Sa Teles
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