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INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 13/2014 

 

Versão: 02 

Aprovada em: 31/07/2017 

Ato de Aprovação: Decreto Nº 395/2017 

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos/ 

Setor de Recursos Humanos 

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

 

Art. 1° - Esta Instrução Normativa tem por finalidade regulamentar os procedimentos 

para o fornecimento, uso, a guarda, higienização, conservação e reposição de 

Equipamentos de Proteção Individual, Uniformes e acessórios fornecidos, em caráter 

individual, aos Servidores Públicos do Município de Santa Teresa - ES. 

 

CAPÍTULO II 

ABRANGÊNCIA 

 

Art. 2° - Abrange todas as Unidades da Estrutura Organizacional da Prefeitura 

Municipal de Santa Teresa e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santa 

Teresa – ES. 

 

CAPÍTULO III 

DOS CONCEITOS 

 

Art. 3° - Para fins desta Instrução Normativa considera-se: 

I. EPI – Considera-se Equipamento de Proteção Individual (EPI), todo dispositivo 

ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção 

de riscos suscetíveis de ameaçar a saúde e a segurança do trabalho. Os EPI 

distribuídos aos servidores estão relacionados no anexo I. 
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II. CA – O EPI, de fabricação nacional, ou importada, só poderá ser posto à 

venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação – CA, 

expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde 

no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. 

III. Uniformes – São considerados uniformes todas as vestimentas entregues aos 

Servidores em conformidade com as atividades desenvolvidas. 

IV. Acessórios – São considerados acessórios todos os itens que não estão 

definidos como EPI e nem como uniformes (Ex.: Colete Refletivo e outros). 

V. Ficha de Controle de EPI – É o termo de responsabilidade individual, para 

que o empregado assine no ato de recebimento do EPI, Uniforme ou Acessório 

e nas reposições necessárias, durante o período que exercer as suas 

atividades laborais na Prefeitura Municipal de Santa Teresa. Deverá ficar 

arquivada por no mínimo 20 (vinte) anos (Anexo II). 

 

CAPITULO IV 

DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 

Art. 4° - A presente Instrução Normativa integra um conjunto de ações, de 

responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, no sentido de implementação da 

Unidade Central de Controle Interno, e das Secretarias Municipais e do Setor de 

Medicina do Trabalho, bem como, dos Servidores Públicos Municipais em atender a 

Norma Regulamentadora N° 06 - EPI, aprovada pela Portaria 3.214/78 do Ministério 

do Trabalho e Emprego. Conforme previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Santa Teresa - ES, artigo 67 ”caput” da lei: 1.800/2007 e § 1° do Artigo 

462 da CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas, em caso de perda, extravio ou 

inutilização proposital do material recebido será descontado no salário do servidor, 

inclusive no que conferir a título de indenização por rescisão de contrato de trabalho, 

a importância correspondente ao valor do material, sendo descontado em parcelas 

mensais não excedentes à décima parte da remuneração do provento líquido. 
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CAPITULO V 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 5° - Compete às unidades envolvidas na presente Instrução Normativa: 

I. Manter a Instrução Normativa ao alcance de todos os servidores das Unidades; 

II. Cumprir e zelar para que todos cumpram a Instrução Normativa, em todos os 

seus termos. 

 

Art. 6° - São responsabilidades do Setor de Medicina do Trabalho: 

I. Orientar e treinar os servidores sobre o uso adequado, a guarda e conservação 

dos EPI; 

II. Assessorar as Secretarias quanto ao cumprimento desta Instrução Normativa; 

III. Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada no Equipamento de 

Proteção Individual; 

IV. Realizar o levantamento de EPI e acessórios necessários para a aquisição, 

adquirindo o adequado ao risco de cada atividade e somente o aprovado pelo 

órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho. 

V. Fornecer a Ficha de Controle Individual de EPI e arquivá-las 

convenientemente. 

VI. Registrar o fornecimento do Equipamento de Proteção Individual na Ficha de 

Controle de EPI das secretarias. O preenchimento deverá ser realizado de 

forma completa; conforme segue: 

a) Nome do servidor; 

b) Função, Setor de Trabalho e Secretaria; 

c) Data de abertura da ficha e assinatura do servidor, após ciência do 

Termo de Responsabilidade; 

d) Data do recebimento do EPI e assinatura individual para cada EPI 

fornecido; 

e) Tipo de EPI fornecido; 

f) Número de CA; 

g) Data de devolução e troca do EPI; 

h) Nome e Rubrica do responsável pela entrega do EPI. 
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Art. 7° - São responsabilidades das Secretarias Municipais: 

I. A compra de EPI e acessórios é responsabilidade de cada Secretaria, sendo 

que deverão seguir as orientações do Setor de Medicina do Trabalho para 

fazer os pedidos de licitação ou compra.  

II. A compra de uniformes, bem como, realizar a entrega e garantir a reposição 

quando os uniformes forem danificados ou extraviados é responsabilidade de 

cada secretaria. 

III. Exigir o uso dos EPI; 

IV. Advertir disciplinarmente o servidor nos casos de descumprimento das 

orientações do uso adequado dos EPI; 

V. Substituir imediatamente, quando danificado, ou extraviado. 

VI. Responsabilizar-se pela guarda e conservação periódica dos EPI. 

VII. Fornecer gratuitamente os EPI aos servidores, em perfeito estado de 

conservação e de acordo com as atividades exercidas. 

VIII. Manter um estoque mínimo para a cobertura anual de entrega dos EPI, 

Uniformes e Acessórios. 

 

Art. 8° - São responsabilidades do Almoxarifado: 

I. Dispensar os EPI aos servidores somente com a autorização do Setor de 

Medicina do Trabalho ou com a autorização da Chefia Imediata. 

II. Informar qualquer irregularidade encontrada ao Setor de Medicina do Trabalho. 

 

Art. 9° - São responsabilidades do setor de Recursos Humanos: 

I. Arquivar as advertências dos servidores nas pastas funcionais. 

 

Art. 10 - São responsabilidades dos Servidores: 

I. Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina; 

II. Responsabilizar-se pela guarda e conservação. 

III. Comunicar a chefia imediata qualquer alteração que o torne o EPI impróprio 

para uso; 

IV. Cumprir as determinações adequadas sobre o uso adequado, guarda e 

conservação.  
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V. Assinar a Ficha de Controle de EPI, o qual reconhece o recebimento e declara 

a sua responsabilidade no que diz respeito à guarda, conservação e utilização 

do mesmo. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Art. 11 - São procedimentos a serem adotados no fornecimento, uso, a guarda, 

higienização, conservação e reposição de Equipamento de Proteção Individual – 

EPI e Uniformes e acessórios fornecidos aos Servidores Públicos Municipais: 

I. Aquisição: 

a) O Setor de Medicina do Trabalho escolherá o tipo e o material 

adequados para a aquisição dos Equipamentos de Proteção Individual 

e Acessórios. 

b) O pedido de compra dos uniformes, EPI e acessórios será realizado 

por cada secretaria seguindo as orientações do Setor de Medicina do 

Trabalho. 

c) O Setor de Medicina do Trabalho deverá inspecionar a chegada do 

material no almoxarifado a fim de realizar o controle de qualidade do 

material. O material que não estiver em conformidade com a 

Autorização de Fornecimento deverá ser devolvido e ser substituído 

pelo fornecedor em até 10 dias úteis, sob pena prevista no contrato. 

d) O Setor de Medicina do Trabalho deverá lançar os EPI e acessórios no 

controle interno de estoque de EPI e solicitar compra dos materiais 

quando necessário. 

e) Os servidores do Almoxarifado deverão manter limpos e organizados 

os EPI e acessórios, bem como, informar qualquer irregularidade 

observada. 

 

II. Treinamento: 

a) Os servidores que necessitam do uso do EPI, uniformes ou acessórios 

deverão receber treinamento sobre seu uso, guarda e conservação dos 
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mesmos, seguindo os preceitos da NR06 antes de iniciarem as 

atividades. 

b) A secretaria deverá informar ao Setor de Medicina do Trabalho no 

mínimo com 07 (sete) dias de antecedência, sobre os servidores 

recém-admitidos, para que seja realizado o treinamento de integração. 

Aos servidores remanejados para outras funções expondo-os a outros 

agravos ocupacionais, ou mudança no processo operacional, onde 

haverá a necessidade em fornecer outros tipos de EPI, a secretaria 

deverá informar ao Setor de Medicina do Trabalho para que seja 

realizado treinamento de Segurança para a nova função realizada pelo 

servidor. 

c) Os servidores deverão assinar a lista de presença confirmando 

participação e dando ciência nas orientações dadas quanto ao uso, 

guarda e conservação dos EPI. 

 

III. Distribuição: 

a) Quando o EPI estiver danificado ou for extraviado, o servidor deverá 

procurar o Setor de Medicina do Trabalho no horário de funcionamento 

da Prefeitura (08:00h às 11:00h – 12:30h às 15:30h) para requerer o 

seu material, ou solicitar diretamente a sua chefia imediata, quando 

necessário, conforme Art. 11 – Parágrafo Único. Quanto aos uniformes 

a entrega e controle será responsabilidade de cada secretaria.  

b) Nas atividades onde é obrigatório o uso do uniforme, caberá a 

secretaria fornecer aos servidores expostos e registrar em formulário 

de controle individual a entrega, troca e devolução, sempre com a 

ciência do servidor. 

c) O setor de Medicina do Trabalho registrará o fornecimento do 

Equipamento de Proteção Individual e Acessório na Ficha de Controle 

de EPI do servidor. Preenchendo de forma completa: 

i. Nome do servidor; 

ii. Função, Setor de Trabalho e Secretaria; 
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iii. Data de abertura da ficha e assinatura do servidor, após ciência 

do Termo de Responsabilidade; 

iv. Data do recebimento do EPI e assinatura individual para cada EPI 

fornecido; 

v. Tipo de EPI fornecido; 

vi. Número de CA; 

vii. Data de devolução e troca do EPI; 

viii. Nome e Rubrica do responsável pela entrega do EPI. 

d) O servidor assinará a Ficha de Controle de EPI, o qual reconhece o 

recebimento e declara a sua responsabilidade no que diz respeito à 

guarda, conservação e utilização do mesmo. 

e) O setor de Medicina do Trabalho entregará a requisição de EPI ao 

servidor e o mesmo deverá se dirigir ao Almoxarifado Central para 

retirar os seus materiais. 

f) O responsável pelo almoxarifado distribuirá os EPI em conformidade 

com a requisição assinada pela Medicina do Trabalho.  

g) O setor de medicina do trabalho realizará o controle da entrega, dando 

saída no programa de Controle de Estoque de EPI. 

 

Parágrafo Único: Caso o servidor não puder vir pessoalmente requerer o seu EPI, 

caberá somente a sua chefia imediata retirar os EPI no Almoxarifado Central, com a 

autorização do Setor de Medicina do Trabalho, cabendo ao encarregado a 

responsabilidade em encaminhar a Ficha de Controle Individual de EPI para o 

servidor assinar e logo após devolver ao Setor de Medicina do Trabalho, onde deverá 

ficar registrada a retirada das fichas no caderno de protocolo do setor.   

 

IV. Uso e Conservação dos EPI: 

a) Os servidores deverão utilizar os EPI, Uniformes e Acessórios quando 

expostos ao risco durante o seu expediente de trabalho. 

b) Os servidores deverão zelar pelos equipamentos e uniformes de 

trabalho, realizando a limpeza e guardando em local apropriado. 
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c) Os servidores deverão solicitar troca quando danificados ou 

extraviados. 

d) Os EPI que exigem manutenção periódica são de responsabilidade do 

chefe do setor onde o servidor estiver lotado, em executa-la. 

 

V. Fiscalização e Controle: 

a) As chefias imediatas farão a fiscalização interna sobre o uso, guarda e 

conservação dos EPI, acessórios e Uniformes. 

b) O Setor de Medicina do Trabalho recomendará o EPI adequado ao 

risco existente em cada secretaria e realizará a auditoria interna para 

fiscalizar se as medidas de segurança estão sendo cumpridas. 

c) No caso de desobediência no cumprimento das leis, o servidor será 

advertido, por escrito, pela sua secretaria. 

d) A advertência será encaminhada ao Setor de Recursos Humanos para 

registro e arquivo na pasta funcional do servidor. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Art. 12 - Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser 

obtidos junto a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, no Setor 

de Medicina do Trabalho, e na Unidade Central de Controle Interno que, por sua vez, 

através de procedimentos de auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus 

dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional. 

 

Art. 13 - Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores 

organizações, legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação 

aos requisitos da Instrução Normativa SCI nº 01/2013 (Norma das Normas), bem 

como manter o processo de melhoria continua. 
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Art. 14 - O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto 

de instauração de sindicância e do processo administrativo disciplinar para apuração 

da responsabilidade da realização do ato contrário às normas instituídas; 

 

Art. 15 - A realização de procedimentos de todas as unidades envolvidas, sem a 

observância as tramitações, registro e controles estabelecidos nesta Instrução 

Normativa estarão sujeita à responsabilização administrativa, sem prejuízo das 

demais sanções legais. 

 

Art. 16 - Toda e qualquer irregularidade encontrada pelos servidores responsáveis 

pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos do Município de 

Santa Teresa / Medicina do Trabalho, bem como nas demais unidades sujeitas à 

observância desta Instrução Normativa, deverão obrigatoriamente ser comunicadas à 

autoridade competente, bem como à Unidade Central de Controle Interno – UCCI. 

 

Art. 17 - Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

Santa Teresa – ES, em 31 de julho de 2017 
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ANEXO I  

 

RELAÇÃO DE EPI OBRIGATÓRIOS NAS ÁREAS DE TRABALHO 

 

ATIVIDADE RELAÇÃO DE EPI EXPOSIÇÃO AO 

AGENTE DE 

RISCO 

 

 

LIMPEZA E 

HIGIENIZAÇÃO DOS 

SETORES 

• Respirador 

Descartável Semifacial 

PFF1. 

Exposição a poeiras  

• Bota de PVC cano 27 

a 30cm – cor branca; 

• Luva de Látex; 

• Avental Longo 

impermeável de PVC. 

Exposição a 

umidade, riscos 

biológicos e 

produtos 

domissanitários. 

 

 

 

COZINHA 

• Touca e avental. Manipulação de 

Alimentos. 

• Luva Térmica de 

Segurança. 

Exposição a 

agentes térmicos 

(calor). 

• Bota de PVC cano 27 

a 30cm – cor branca; 

• Luva de Látex; 

• Avental Longo 

impermeável de PVC. 

Exposição a 

umidade, riscos 

biológicos e 

produtos 

domissanitários. 

 

 

 

 

 

ROÇADEIRA 

• Luva de Raspa cano 

07 cm; 

• Perneira de Bedin; 

• Botina de segurança, 

tipo vaqueta. 

Proteção contra 

abrasivos e 

escoriantes. 

• Óculos de Segurança; Proteção contra 
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• Capacete acoplado 

com viseira e protetor 

auricular 

partículas volantes 

nos olhos e face. 

• Protetor Auricular tipo 

plug. 

Proteção contra 

ruídos com grau de 

atenuação de no 

mínimo 18 dB. 

 

 

 

 

TRABALHO A CÉU 

ABERTO 

 (Cemitério, escolas, 

varrição, coleta de lixo, 

Áreas Verdes, 

construção civil, etc). 

 

• Capa de Chuva; 

• Creme de Proteção 

Solar; 

• Chapéu Aba Larga. 

Proteção contra 

insolação 

excessiva, 

exposição à 

radiação ultravioleta 

e chuva. 

• Óculos de segurança 

lente cinza. 

Proteção contra 

poeiras incômodas 

e radiações 

ultravioleta. 
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ATIVIDADE RELAÇÃO DE EPI EXPOSIÇÃO AO 

AGENTE DE RISCO 

 

 

 

MANUTENÇÃO EM 

ESGOTOS E VASOS 

SANITÁRIOS 

 

 

• Respirador Descartável 

Semifacial PFF2. 

Proteção contra a 

exposição inalação 

de poeiras, névoas e 

fumos. 

• Bota de PVC cano 

Longo; 

• Luva de PVC 56cm; 

• Avental Longo 

impermeável de PVC. 

Proteção contra a 

exposição respingos 

provenientes do 

esgoto e risco 

biológico. 

• Vestimenta de 

segurança de segurança 

contra umidade. 

Necessário quando 

existir exposição de 

corpo inteiro ao 

agravo biológico. 

 

 

APLICAÇÃO DE 

PRODUTOS 

QUÍMICOS USADOS 

NO COMBATE ÁS 

ENDEMIAS, NO 

VIVEIRO E ÁREAS 

VERDES, CAMPO 

DE FUTEBOL, ETC. 

 

 

 

 

 

 

• Respirador com 

cartucho químico para 

defensivos agrícolas 

(aplicação de defensivos 

agrícolas); 

• Respirador com 

cartucho químico para 

vapores orgânicos e 

gases ácidos (aplicação 

de produtos químicos 

nas endemias rurais); 

• Roupas apropriadas 

com: 

(jaleco, calça, capuz, 

viseira, avental); 

•  Luvas nitrílicas; 

Proteção contra a 

exposição de 

respingos e inalação 

de produtos 

químicos. 
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• Bota de PVC cano 27 a 

30 CM; 

• Óculos de segurança 

com visor policarbonato 

incolor. 

 

 

 

 

OFICINA 

 

SERVIÇOS DE 

SOLDA 

• Luva de raspa; 

• Avental de Raspa; 

• Perneira de raspa; 

• Mangote de Raspa; 

• Máscara de solda com 

tonalidade 10. 

Proteção contra 

queimaduras. 

• Respirador descartável 

PFF2. 

Proteção contra 

inalação de fumos 

metálicos. 
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ATIVIDADE RELAÇÃO DE EPI EXPOSIÇÃO AO 

AGENTE DE RISCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA MECÂNICA 

• Protetor auricular tipo 

plug. 

Proteção contra 

ruídos com grau de 

atenuação de no 

mínimo 18 dB. 

• Botina de segurança 

tipo vaqueta com 

biqueira. 

Proteção dos pés em 

locais onde haja risco 

de queda de 

materiais e/ou 

objetos pesados 

sobre os artelhos e 

onde há influência de 

eletricidade. 

• Respirador com 

cartucho químico 

combinado para 

vapores orgânicos e 

gases ácidos e filtro 

mecânico P2. 

Proteção contra 

inalação de 

partículas sólidas ao 

manusear pistola de 

ar comprimido e 

lavagem de peças. 

• Respirador descartável 

com carvão ativado. 

Proteção das vias 

respiratórias do 

usuário contra 

poeiras, névoas, 

fumos e vapores 

orgânicos até 50 

ppm. Para atividades 

que exige 

manipulação de óleo, 

graxa e pinturas a 

pincel ou rolo em 
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local aberto. 

• Creme de Proteção das 

mãos e pele para 

manuseio de produtos 

químicos. 

Proteção da pele 

contra agentes 

químicos, tais como: 

solventes e 

substâncias similares 

(tolueno, 

metiletilcetona, óleo 

mineral, óleo, diesel, 

querosene, adesivo 

base água, adesivo 

base solvente, 

cimento a 30% (m/v) 

em água. 

• Luva de raspa. Movimentação de 

cargas pesadas. 

• Óculos de segurança 

com visor policarbonato 

incolor; 

• Protetor Facial. 

Proteção contra 

partículas volantes 

nos olhos e face. 

• Luva Nitrílica; 

• Avental longo 

impermeável de PVC; 

• Bota de PVC cano 27 a 

30cm. 

Proteção contra a 

exposição a umidade 

e manuseio de 

produtos químicos. 
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ATIVIDADE RELAÇÃO DE EPI EXPOSIÇÃO AO 

AGENTE DE RISCO 

 

 

 

 

 

 

 

LAVADOR DE 

VEÍCULOS 

• Respirador com 

cartucho químico 

combinado para 

vapores orgânicos e 

ácidos. 

Proteção contra 

inalação de 

substâncias químicas 

utilizadas no lavador 

de veículos – 

solupam e shampoo 

para veículos. 

• Avental longo 

impermeável de PVC; 

• Óculos de segurança 

com visor policarbonato 

incolor; 

• Luva de latex; 

• Bota de PVC cano 27 a 

30CM; 

• Luvas nitrílicas; 

• Capa de Chuva. 

Proteção contra 

exposição a umidade 

e produtos químicos. 

• Protetor Auricular tipo 

plug. 

Proteção contra 

ruídos com grau de 

atenuação de no 

mínimo 18 dB. 

 

 

ATIVIDADES DE 

APOIO NAS 

CRECHES 

(Dar banho e Trocar 

fraldas das crianças) 

• Luvas descartáveis de 

Procedimento. 

 

Proteção contra 

umidade e risco 

biológico. 

• Avental Impermeável de 

PVC; 

• Bota de PVC cano de 

27 a 30 CM. 

Proteção contra 

umidade. 

 • Protetor auricular tipo Proteção contra 
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MARCENARIA 

concha. 

 

ruídos com grau de 

atenuação de no 

mínimo 24dB. 

• Respirador com cartucho 

químico para vapores 

orgânicos e filtro mecânico 

P2. 

 

Proteção nos 

serviços em que 

exige o manuseio de 

pintura de pistola de 

ar comprimido ao 

envernizar ou pintar 

móveis. 

• Respirador descartável 

PFF2 

Proteção contra 

poeira. 

• Botina de segurança tipo 

vaqueta. 

Proteção contra risco 

de queda de 

materiais sobre os 

artelhos. 

• Óculos de segurança 

com visor policarbonato 

incolor; 

• Protetor Facial. 

Proteção contra 

partículas volantes 

nos olhos e face. 

• Luva nitrílica;  

• Creme de Proteção para as 

mãos. 

Proteção contra 

exposição de 

produtos químicos. 

• Luva de raspa. Movimentação de 

materiais pesados. 

• Luva de malha com 

pigmentos de PVC. 

Proteção contra 

agentes mecânicos 

ao varrer, capinar, 

etc. 
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ATIVIDADE RELAÇÃO DE EPI EXPOSIÇÃO AO 

AGENTE DE RISCO 

 

 

 

 

 

CEMITÉRIO 

• Respirador descartável 

PFF2. 

Proteção contra 

poeiras  

• Luva de raspa. Movimentação de 

materiais pesados. 

• Bota de PVC cano 27 a 

30cm; 

• Capa de chuva. 

Proteção contra 

umidade, quando 

expostos a chuva. 

• Luva de Látex. Exposição ao risco 

biológico ao realizar 

exumação de 

cadáveres. 

• Botina de segurança tipo 

vaqueta. 

Proteção contra risco 

de queda de materiais 

sobre os artelhos. 

• Luva de malha com 

pigmentos de PVC. 

Proteção contra 

agentes mecânicos ao 

varrer, capinar, etc. 

 

 

 

 

 

 

VARRIÇÃO RUA 

(GARI) 

• Botina de segurança tipo 

vaqueta. 

Proteção contra risco 

de queda de materiais 

sobre os artelhos. 

• Respirador descartável 

semifacialPFF1. 

Proteção contra 

inalação de poeiras. 

• Luva de malha com 

pigmentos de PVC. 

Proteção contra 

agentes mecânicos ao 

varrer, capinar, etc. 

• Luva de látex. Proteção contra 

contatos eventuais 

com animais 

deteriorados ou 
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materiais infecto 

contagiantes. 

• Colete Refletor. Para fácil visualização 

dos trabalhadores que 

trabalham no período 

noturno e aqueles que 

varrem próximos às 

rodovias. 

• Óculos de segurança lente 

cinza. 

Proteção contra 

poeiras incômodas e 

radiações ultravioleta. 

 

 

 

ESTAÇÕES DE 

TRATAMENTO DE 

ÁGUA - ETA 

• Luva nitrílica; 

• Bota de PVC cano 27 a 

30cm; 

• Avental Impermeável de 

PVC. 

Proteção contra 

respingos de Produtos 

Químicos. 

• Respirador descartável 

PFF2. 

Proteção contra 

inalação de produtos 

químicos (cloro em pó 

e sulfato de alumínio) e 

poeiras incômodas. 

• Óculos de segurança com 

visor de policarbonato 

incolor. 

Proteção contra 

respingos de produtos 

químicos nos olhos. 
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ATIVIDADE RELAÇÃO DE EPI EXPOSIÇÃO AO 

AGENTE DE RISCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLETA DE LIXO 

• Luva de PVC cano longo 

36CM. 

Proteção das mãos 

contra agentes 

mecânicos, químicos 

e biológicos 

provenientes do 

contato com lixo 

urbano. 

• Botina de segurança tipo 

vaqueta. 

Proteção contra risco 

de queda de 

materiais sobre os 

artelhos. 

• Avental impermeável de 

PVC, tamanho 1m. 

Proteção da parte 

frontal contra sujeiras 

provenientes do 

contato com lixo. 

• Colete refletor. Para fácil 

visualização dos 

trabalhadores que 

trabalham no período 

noturno e aqueles 

que estão próximos 

às rodovias. 

• Óculos de segurança lente 

cinza. 

Proteção contra 

poeiras incômodas e 

radiações ultravioleta 

para os servidores 

que trabalham no 

período diurno. 

• Bota de PVC cano 27 a Proteção contra 
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30cm; 

• Capa de chuva. 

umidade, quando 

expostos a chuva. 

• Luva de Raspa Movimentação de 

materiais pesados no 

recolhimento de 

entulhos. 

 

 

ENTRADA EM RIOS 

• Vestimenta de Segurança 

Impermeável contra 

umidade. 

Proteção do corpo 

inteiro contra 

umidade para 

atividades de limpeza 

em rios, com luva  e 

bota acoplados. 

• Óculos de segurança lente 

cinza. 

• Máscara facial de 

segurança 

Proteção contra 

respingos de água e 

radiações 

ultravioleta. 
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ATIVIDADE RELAÇÃO DE EPI EXPOSIÇÃO AO 

AGENTE DE RISCO 

 

 

 

 

 

MANUSEIO DA 

MOTOSSERA 

• Protetor auricular tipo 

concha. 

Proteção contra 

ruídos com grau de 

atenuação de no 

mínimo 24 dB. 

• Luva motosserista; 

• Calça para motosserrista. 

Proteção contra 

agentes mecânicos. 

• Óculos de segurança lente 

cinza. 

• Capacete acoplado com 

viseira e protetor auricular. 

Proteção contra 

partículas volantes 

nos olhos e face e 

proteção contra 

radiações 

ultravioleta. 

• Respirador descartável 

PFF1. 

Proteção contra 

inalação de poeiras 

incômodas. 

• Botina de segurança tipo 

vaqueta. 

Proteção contra risco 

de queda de 

materiais sobre os 

artelhos. 

 

 

 

 

 

 

 

ELETRICISTA 

• Botina para eletricista. Proteção dos pés em 

áreas risco em que 

existe influência de 

eletricidade. 

• Capacete de segurança 

contra choques elétricos; 

Proteção contra 

impactos de objetos 

sobre o crânio e 

contra choques 

elétricos. 

• Luva de proteção isolante Luva de proteção 
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de borracha. contra choques 

elétricos para 

tensões máximas de 

uso de 1000 volts. 

• Cinto de segurança 

umbilical. 

Proteção contra 

riscos no 

posicionamento nos 

trabalhos em altura 

acima de 2 metros. 

• Cinto de segurança tipo 

paraquedista. 

Proteção contra risco 

de queda nos 

trabalhados em altura 

acima de 2 metros. 

• Óculos de segurança lente 

cinza. 

Proteção contra 

poeiras incômodas e 

radiações ultravioleta 

para os servidores 

que trabalham no 

período diurno. 

• Creme de Proteção Solar. Proteção contra, 

exposição à radiação 

ultravioleta. 
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ATIVIDADE RELAÇÃO DE EPI EXPOSIÇÃO AO 

AGENTE DE RISCO 

 

 

 

MOTORISTAS DE 

CAMINHÕES 

• Botina de segurança, tipo 

vaqueta. 

Proteção dos pés. 

• Creme de Proteção Solar. Proteção contra, 

exposição à radiação 

ultravioleta. 

• Óculos de segurança lente 

cinza. 

Proteção contra 

poeiras incômodas e 

radiações 

ultravioleta. 

 

 

 

ABASTECIMENTO 

DE INFLAMÁVEIS 

• Óculos de segurança lente 

cinza. 

Proteção contra 

respingos de líquidos 

inflamáveis e 

radiações 

ultravioleta. 

• Luva nitrílica Proteção das mãos 

contra respingos de 

produtos químicos. 

• Respirador descartável com 

carvão ativado. 

Proteção das vias 

respiratórias do 

usuário contra 

poeiras, névoas, 

fumos e vapores 

orgânicos até 50 

ppm. 

 

 

 

 

• Botina de segurança, tipo 

vaqueta. 

Proteção contra risco 

de queda de 

materiais sobre os 

artelhos. 
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 ENGENHARIA, 

ARQUITETURA E 

FISCALIZAÇÃO DE 

OBRAS E 

POSTURA. 

 

(Atividades 

realizadas nas 

Obras do município 

e para realizar 

fiscalização) 

 

• Capacete de segurança. 

 

Proteção contra 

impactos de objetos 

sobre o crânio e 

contra choques 

elétricos. 

• Protetor auricular, tipo plug. 

 

Proteção contra 

ruídos com grau de 

atenuação de no 

mínimo 18 dB. 

• Creme de Proteção solar. Proteção contra 

radiações 

ultravioleta. 

• Capa de chuva. Proteção contra 

respingos de água, 

provenientes da 

chuva. 
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ATIVIDADE RELAÇÃO DE EPI EXPOSIÇÃO AO 

AGENTE DE RISCO 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICOS EM MEIO 

AMBIENTE E 

AGRICULTURA, 

BIÓLOGA. 

• Óculos de segurança lente 

cinza. 

Proteção contra 

poeiras incômodas e 

radiações 

ultravioleta. 

 

• Botina de segurança, tipo 

vaqueta. 

Proteção contra risco 

de queda de 

materiais sobre os 

artelhos. 

• Capa de chuva. Proteção contra 

respingos de água, 

provenientes da 

chuva. 

• Perneira de Bedin. Proteção contra 

picadas e animais 

peçonhentos e risco 

mecânico. 

• Creme de Proteção solar. Proteção contra 

radiações 

ultravioleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Luva de malha de algodão 

com pigmentos de PVC. 

Proteção contra 

agentes mecânicos 

• luva de látex extraforte. Proteção contra 

agentes químicos e 

exposição a 

umidade. 

• Luva de raspa; Proteção contra 

agentes abrasivos e 

escoriantes, 
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CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

movimentação de 

cargas e materiais 

pesados. 

• Protetor auricular, tipo plug; Proteção contra 

ruídos com grau de 

atenuação de no 

mínimo 18 dB. 

• Capacete de segurança; Proteção contra 

impactos de objetos 

sobre o crânio e 

contra choques 

elétricos 

• Botina de segurança 

tipo vaqueta com 

biqueira de composite. 

Proteção dos pés em 

locais onde haja risco 

de queda de 

materiais e/ou 

objetos pesados 

sobre os artelhos e 

onde há influência de 

eletricidade. 

• Óculos de segurança lente 

cinza. 

Proteção contra 

poeiras incômodas e 

radiações 

ultravioleta. 

 

• Respirador descartável com 

carvão ativado. 

Proteção contra 

inalação de poeiras 

incômodas e 

proteção das vias 

respiratórias do 

usuário contra 
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poeiras, névoas, 

fumos e vapores 

orgânicos até 50 ppm 

(manuseio de tinta a 

base de água e tinta 

a óleo com pincel ou 

rolo). 

• Cinto de segurança tipo 

paraquedista. 

Proteção contra risco 

de queda nos 

trabalhados em altura 

acima de 2 metros. 
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ATIVIDADE RELAÇÃO DE EPI EXPOSIÇÃO AO 

AGENTE DE RISCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS DE 

SAÚDE – 

PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE: MÉDICO, 

TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM, 

ENFERMEIRO, 

AUXILIAR DE 

CONSULTÓRIO 

ODONTOLÓGICO, 

ODONTÓLOGO, 

(FISIOTERAPEUTAS, 

ETC.) 

• Luva de Procedimento. 

 

Proteção contra 

contaminação das 

mãos ao manipular 

material contaminado 

e outros riscos 

biológicos. 

• Touca descartável. Indicado 

especificamente para 

profissionais que 

trabalham com 

procedimentos que 

envolvam dispersão 

de aerossóis, 

projeção de 

partículas e proteção 

de pacientes quando 

o atendimento 

envolver 

procedimentos 

cirúrgicos. 

• Jaleco branco. Proteção da pele e 

prevenção da 

sujidade na roupa 

durante 

procedimentos que 

geram respingos ou 

contato com sangue, 

fluidos corporais, 

secreções ou 
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excreções. 

• Óculos de segurança com 

visor de policarbonato 

incolor; 

• Máscara cirúrgica. 

Proteção da mucosa 

dos olhos, nariz e 

boca de respingos 

(gotículas) gerados 

pela fala, tosse ou 

espirro de pacientes 

durante atendimento. 

• Máscara PFR N95 Proteção contra o 

bacilo da 

tuberculose. 

 

 

 

AGENTE 

COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE 

• Creme de Proteção Solar; 

• Boné. 

Proteção contra 

radiações 

ultravioleta. 

• Luvas de procedimento Proteção contra 

contaminação das 

mãos ao manipular 

material contaminado 

e outros riscos 

biológicos 

• Botina de segurança, tipo 

vaqueta. 

Proteção contra risco 

de queda de 

materiais sobre os 

artelhos. 
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ATIVIDADE RELAÇÃO DE EPI EXPOSIÇÃO AO 

AGENTE DE RISCO 

 

 

 

 

 

AGENTES DA 

VIGILÂNCIA 

AMBIENTAL E  

AGENTES DE 

ENDEMIA RURAL 

• Botina de segurança, tipo 

vaqueta; 

Proteção contra risco 

de queda de 

materiais sobre os 

artelhos. 

• Creme de Proteção Solar; 

• Boné. 

Proteção contra 

radiações 

ultravioleta. 

• Respirador descartável com 

carvão ativado. 

Proteção contra 

inalação ao 

manipular produto 

químico do tipo 

larvicida -themefós 

(usado nos focos da 

dengue). 

• Luva Látex Proteção contra das 

mãos contra umidade 

e manipulação de 

produtos químicos – 

aplicação do 

Themefós e 

realização da 

malacologia. 

• Bota de PVC cano médio 

entre 27 a 30cm. 

Proteção contra 

umidade ao realizar 

malacologia. 

 

 

 

MOTORISTAS 

• luvas de procedimento; 

 

Proteção contra 

contaminação das 

mãos ao ajudar a 

transportar o 
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AMBULÂNCIAS paciente. (contato 

direto) 

• Máscara cirúrgica Proteção do nariz e 

boca contra 

respingos (gotículas) 

gerados pela fala, 

tosse ou espirro de 

pacientes durante 

ajuda no transporte 

do paciente. (contato 

direto) 

 

 

 

 

 

VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA 

• Jaleco branco Proteção da pele e 

prevenção da 

sujidade na roupa 

durante 

procedimentos que 

geram respingos ou 

contato com sangue, 

fluidos corporais, 

secreções ou 

excreções. 

• Máscara PFR N 95. Proteção contra o 

bacilo da 

tuberculose. 

• Luva de Procedimento Proteção contra 

contaminação das 

mãos ao manipular 

material contaminado 

e outros riscos 

biológicos 
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ATIVIDADE RELAÇÃO DE EPI EXPOSIÇÃO AO 

AGENTE DE RISCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATÓRIO 

• Máscara PFR N 95. Proteção contra o 

bacilo da 

tuberculose. 

• Luva de Procedimento. Proteção contra 

contaminação das 

mãos ao manipular 

material contaminado 

e outros riscos 

biológicos. 

• Touca descartável. Indicado 

especificamente para 

profissionais que 

trabalham com 

procedimentos que 

envolvam dispersão 

de aerossóis, 

projeção de 

partículas e fluidos 

corporais. 

• Jaleco branco. 

 

Proteção da pele e 

prevenção da 

sujidade na roupa 

durante 

procedimentos que 

geram respingos ou 

contato com sangue, 

fluidos corporais, 

secreções ou 

excreções. 
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• Óculos de segurança com 

visor de policarbonato 

incolor; 

• Máscara cirúrgica 

 

Proteção da mucosa 

dos olhos, nariz e 

boca de respingos 

(gotículas) durante 

procedimentos onde 

é provável a 

ocorrência de jatos 

ou respingos de 

fluidos corporais. 

• Luva nitrílica. Manipulação de 

produtos químicos. 

 

 

 

 

OPERADORES DE 

MÁQUINAS 

• Botina de segurança, tipo 

vaqueta. 

Proteção dos pés. 

• Protetor auricular, tipo 

concha ou plug. (Ver no 

PPRA qual o protetor 

adequado – A técnica de 

Segurança do Trabalho 

deverá ser consultada. 

Proteção contra 

ruído. 

• Respirador descartável 

PFF1. 

Proteção contra 

inalação de poeiras 

incômodas. 

• Creme de Proteção Solar. Proteção contra, 

exposição à radiação 

ultravioleta. 

• Óculos de segurança lente 

cinza. 

Proteção contra 

poeiras incômodas e 

radiações 

ultravioleta. 
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ATIVIDADE RELAÇÃO DE EPI EXPOSIÇÃO AO 

AGENTE DE RISCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA 

(Durante as 

fiscalizações) 

• Máscara descartável PFF2;  Proteção contra 

inalação de poeiras e 

manipulação de 

produtos químicos e 

alimentos. 

• Touca descartável Ao manipular 

alimentos. 

• Bota de PVC cano médio Proteção contra 

umidade. 

• Luva nitrílica; Proteção das mãos 

contra respingos de 

produtos químicos. 

• Luva de Procedimento Proteção contra 

contaminação das 

mãos ao manipular 

material contaminado 

e outros riscos 

biológicos. 

• Óculos de segurança com 

visor de policarbonato 

incolor 

Proteção contra 

partículas volantes 

nos olhos e 

respingos de 

produtos químicos. 

• Jaleco Branco Proteção da pele e 

prevenção da 

sujidade na roupa 

durante 

procedimentos que 

geram respingos. 
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• Creme de Proteção Solar; Proteção contra 

radiações 

ultravioleta. 

• Capacete Proteção contra 

impactos no crânio. 

• Protetor Auricular, tipo plug Proteção contra 

ruídos com grau de 

atenuação de no 

mínimo 16 dB. 

• Botina de segurança, tipo 

vaqueta; 

Proteção contra risco 

de queda de 

materiais sobre os 

artelhos. 

 

Observação1: Proibido o uso de chinelo, sapatos abertos ou similares nestas 

áreas de trabalho. 

Observação2: Trabalho acima de 2 metros de altura, somente com cinto de 

segurança e treinamento da NR 35 – Trabalho em Altura. 

Observação3: Trabalho com exposição a eletricidade somente aos servidores 

com treinamento da NR10 – Trabalho em Eletricidade. 

 

Realização: SETOR MEDICINA DO TRABALHO/PMST 

 

Elaborado em: Novembro/2009. 

Revisado em: 02/01/2017 – 4ª REVISÃO 

 

Responsável Técnico:          CARINA LUIZA LIMA 

Técnica em Segurança do Trabalho 

Registro MTE 2728/6 ES 
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ANEXO II – FICHA DE CONTOLE DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 

FICHA DE CONTROLE DE EPI 
(EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) 

 

NOME FUNÇÃO 

SECRETARIA LOTAÇÃO 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

Pelo presente, declaro que recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA, o material especificado abaixo, assumindo o 
compromisso, nos Termos da NR 01 Item 1.8 letras “A”, “B” e “C” e “D e letras “A”, “B” e “C” e “D” do item 6.7.1 da NR 06, de usá-lo 
em trabalho, zelá-lo pela sua guarda e conservação e devolvê-lo ao setor competente quando se tornar impróprio para uso ou por 
motivo de demissão ou afastamento. 
Declaro que de acordo com os itens 1.8.1 e 6.6.1 da NR 06, letras “A”, “B”, “C”, “D” ,“E””, “F”, “G” e “H”  com a entrega dos referidos 
EPI, recebi toda orientação necessária ao desempenho de minhas funções. 
 
Em caso de perda, extravio ou inutilização proposital do material recebido, autorizo na forma prevista do Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Santa Teresa, artigo 67”caput” da lei: 1.800/2007 e  §1° do Artigo 462 da CLT – Consolidação das Leis 
Trabalhistas, quando couber, a descontar do meu salário, inclusive no que me conferir a título de indenização por rescisão de 
contrato de trabalho, a importância correspondente ao valor do material. 
 
 De Acordo, 
 
Setor: ________________________________    Data: ______/______/______ 
 
 
___________________________              ________________________________ 
Visto: Responsável pelo Setor                    Assinatura por extenso do Funcionário                                                                       
 
 

Legislação Citada no Termo: 
 
NR 01 – Norma Regulamentadora 01: Disposições Gerais – Aprovada pela Portaria 3.214 de 08/06/1978. 
Item 1.8 – Cabe ao Empregado: (Alteração dada pela Portaria nº 06, de 09/03/1983). 
A ) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre Segurança e Medicina do Trabalho, inclusive as ordens de serviço 
expedidas pelo empregador; (Alteração dada pela Portaria nº 84, de 04/03/2009). 
B) Usar o EPI fornecido pelo empregador; 
C) submeter-se aos exames médicos previstos nas Normas Regulamentadoras – NR; 
D) Colaborar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentadoras – NR. 
 
Item 1.8.1 - Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto no item anterior. (Alteração dada 
pela Portaria n.º 06, de 09/03/83). 
 
NR 06 – Norma Regulamentadora 06: Equipamento de Proteção Individual – Aprovada pela Portaria 3.214 de 08/06/1978. 
Item 6.7.1 – Cabe ao Empregado quanto ao EPI: 
A) Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina; 
B) Responsabilizar-se pela guarda e conservação; 
C) Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso e  
D) Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. 
 
Item 6.6.1 – Cabe ao Empregador quanto ao EPI: 
A) Adquirir o adequado ao risco de cada atividade; 
B) Exigir seu uso; 
C) Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de Segurança e Saúde no Trabalho; 
D) Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. 
E) Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado; 
F) Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica; 
G) Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada. 
H) Registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico. (Inserida pela Portaria SIT 
n.º 107, de 25 de agosto de 2009). 
 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Teresa, Artigo 67 “Caput” da Lei: 1.800/2007 – As reposições  e 
indenizações ao Erário serão descontadas em parcelas mensais não excedentes à décima parte da remuneração ou provento 
líquido. 
 
§ 1° do Artigo 462 da CLT – Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que esta possibilidade tenha 
sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado. 
 
 



                   
                         PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

                      Estado do Espírito Santo  

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72                                            Pág 38 
 

ANEXO II – FICHA DE CONTOLE DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 

 
Responsável 
pela entrega 

 
QTD 

 
Especificação do 
EPI 

 
N° CA 

 
DATA 
Entrega 

 
DATA 
Devolução 

 
DATA 
Troca 

 
Rubrica do 
Funcionário 

 
Rubrica do 
Responsável 
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FLUXOGRAMA DE AQUISIÇÃO DE EPIS

MEDICINA DO TRABALHO SECRETARIAS ALMOXARIFADO

INÍCIO

Levantamento 

dos materiais 

para compra

Realiza o pedido 

de compras

Inspeciona o 

material

Lança o material 

no Sistema de 

Controle de 

Estoque

Mantem limpo e 

organizado

FIM
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FLUXOGRAMA DE TREINAMENTO

SECRETARIA SERVIDORESMEDICINA DO TRABALHO

INÍCIO

Encaminha os 

servidores para 

treinamento

Aplica o 

treinamento - 

NR06

Assina a lista de 

presença

Fiscaliza o uso 

correto do EPI

FIM
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FLUXOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO

SERVIDORES MEDICINA DO TRABALHO ALMOXARIFADO SECRETARIA

Informa que o EPI 

está impróprio para 

uso

INÍCIO

Preenche 

requisição de EPI

Dá saída no 

Programa de 

Estoque de EPI

Preenche a ficha de 

EPI

Solcita que o 

servidor assine a 

ficha

Encaminha para o 

almoxarifado

Realiza entrega do 

EPI
Fiscalização interna 

do uso dos EPIs

FIM

 
 


