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Os Vereadores ADAUTO ALVES DE MACEDO, ELIAS SOUZA DE
REZENDE, OSVALDO DE FIGUEIREDO MARIANO, PEDRO LUIS DA
SILVA ALMEIDA e VITAL ALVES DOS SANTOS, autores da presente
Indicação, requerem que, ouvido o Soberano Plenário desta Casa de Leis,
seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor FRANCISCO DE
PAULA RIBEIRO JÚNIOR, Prefeito Municipal de Rochedo, Estado de Mato
Grosso do Sul, sugerindo a aquisição de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) para os funcionários do Cemitério Municipal.

JUSTIFICATIVA

De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do
Trabalho e Previdência Social, a função de sepultador ou coveiro, é atividade
auxiliar nos serviços funerários. Esses profissionais são responsáveis por
construir, preparar, limpar, abrir e fechar sepulturas. Eles realizam
sepultamentos, exumam e cremam cadáveres, transladam corpos e. A
despojos. ~

Em suas atividades estão incluídas ainda a conservação de cemitérios,
máquinas e ferramentas de trabalho. Essa atividade é digna de respeito pelo
seu préstimo, não pode ser cercada apenas por tristezas e despedida ,
merece o reconhecimento da sociedade.

Os riscos biológicos e ergonômicos, apenas para citar os mais
evidentes, precisam de atenção e responsabilidade por parte dos
empregadores, em geral os gestores municipais, sob o ponto de vista de
prevenção de doenças ocupacionais, que expõem aqueles trabalhadores aos
riscos.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO
PLENÁRIO DAS DELIBERAÇÕES

p
( ) Projeto de lei

R Recebemos
( ) Projeto Decreto Legislativo

O ( ) Projeto de Resolução
T 10/08/2017 ( ) Requerimento
O ( x ) Indicação N°: 083/2017c ( ) Moção
O
L ( ) Emenda
O

~
) Pedido de Informação
) Pedido de Providência

Especificamente, no Cemitério Municipal de Rochedo, o funcionário
JOSÉ MOACIR DOS SANTOS, presta serviços há 12 anos e jamais foi
contemplado com Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

Na mesma senda, o funcionário SILVÉRIO GOMES NONATO, prestou
serviços durante 26 anos, na mesma condição, com total omissão do Poder
Público.

Eles executam sepultamentos, limpeza de túmulos e até a retirada dos
ossos, sem macacão, botas, boné, máscara, luvas, capa de chuva,
capacetes e óculos de segurança.

Além da gestão de saúde e segurança do trabalho praticamente
inexistente, os empregados dos cemitérios devem receber formação
adequada para conhecer os riscos aos quais estão expostos diariamente.

Esse trabalho, por sua natureza, condições e métodos, expõem os
funcionários a agentes químicos, físicos e biológicos nocivos à saúde, acima
dos limites de tolerância do artigo 189, 192 e 195 da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT).

Em razão dessas considerações, apresentam perigo à saúde humana,
resguardada pelo artigo 7°, XXIII, da Constituição Federal.

Portanto, os funcionários estão expostos a doenças infecto-contagiosas
e a materiais infecto-contagiantes, dessa maneira, trabalhão em condições
insalubres, conforme o Anexo 14 da NR-15, da Portaria do MTE n. 3.214, de
08/06/1978, referente às atividades e operações insalubres e agentes fi
biológicos.

Sob outra perspectiva, exercida em céu aberto, com temperatura
exposta ao sol, a atividade de sepultador coloca os funcionários expostos à
alta incidência de raios ultravioletas, com risco de câncer de pele.

Os agentes como bactérias e fungos, responsáveis pelo processo de
decomposição estão presentes nos restos mortais e nos vestígios de
sepultamentos encontrados nos cemitérios, o contato com o material
contaminado representa riscos de infecção, pois, são extremamente
perigosos aos organismos vivos, por isso a necessidade de utilizar EPI,
visando higienização e melhores condições de trabalhos.
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EPI é todo dispositivo ou produto de uso individual, regulamentado pela
NR-06 do Ministério do Trabalho e Emprego, destinado a proteção contra
riscos capazes de ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador.

O uso deste tipo de equipamento deve ser feito quando não for possível
tomar medidas que permitam eliminar os riscos do ambiente em que se
desenvolve a atividade laborativa, ou seja, quando as medidas de proteção
não forem eficientes e eficazes,

Os tipos de EPI utilizados variam dependendo do tipo de atividade ou de
riscos que podem ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador, tais como:

• Proteção auditiva: abafadores de ruídos ou protetores auriculares;
• Proteção respiratória: máscaras e filtros;
• Proteção visual e facial: óculos e viseiras;
• Proteção da cabeça: capacetes;
• Proteção de mãos e braços: luvas e mangotes;
• Proteção de pernas e pés: sapatos, botas e botinas;
• Proteção contra quedas: cintos de segurança e cinturões.

Cabe ao empregador as seguintes obrigações:
• Adquirir os EPI adequados ao risco de cada atividade;
• Exigir seu uso;
• Fornecer ao trabalhador somente os equipamentos aprovados pelo 1\

órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho; {'4
• Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e

conservação;
• Substituir imediatamente o EPI, quando danificado ou extraviado;
• Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica.

O empregado terá as seguintes obrigações:
• Utilizar os EPI apenas para a finalidade a que se destinam;
• Responsabilizar-se pela guarda e conservação;
• Comunicar ao empregador sobre qualquer alteração que o torne

impróprio ao uso;
• Cumprir as determinações sobre o uso pessoal.
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Para a Justiça do Trabalho o fato de comprovar que o empregado
recebeu o equipamento, não exime o empregador do pagamento de eventual
indenização, pois, a norma estabelece que o empregador deve garantir o seu
uso, o que se faz por meio de fiscalização rotineira.

Plenário das Deliberações "Ademar Gomes Sandim", em Rochedo 15 de Agosto de 2017.

OSVALDO DE FIGU
Vereador

DO MARIANO

E REZENDE

Vereador

VITAL ALVES DOS SANTOS
Vereador


