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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 11.505, DE 22 DE MARÇO DE 2.011 
P. 54.493/10 Dispõe sobre a aquisição e o fornecimento de 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s aos 
Servidores Públicos Municipais da Administração 
Direta, revoga o Decreto Municipal nº 10.372, de 13 
de Fevereiro de 2.007 e dá outras providências.  

 
 
 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 
51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, 
 

D E C R E T A 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 
Art. 1º  Fica assegurado aos Servidores Públicos Municipais o fornecimento de Equipamentos de 

Proteção Individual – EPI’s sempre que a atividade desempenhada oferecer risco à sua saúde e à 
sua segurança.  

 
Art. 2º Para fins de aplicação do presente Decreto Municipal, considera-se Equipamento de Proteção 

Individual – EPI todo dispositivo ou produto, de uso individual, utilizado pelo Servidor Público 
Municipal, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a sua segurança e a sua saúde. 

 
Art. 3º Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI`s serão adquiridos pela Administração Pública 

Municipal e fornecidos em perfeito estado de conservação e funcionamento de forma gratuita aos 
Servidores Públicos Municipais, nas seguintes circunstâncias: 

 
I -  Sempre que as medidas de ordem geral não oferecerem completa proteção contra os riscos 

de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho; 
 
II -  Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; 
 
III -  Para atender situações de emergência.  

 
Art. 4º Caberá ao Setor de Segurança e Medicina do Trabalho recomendar às Secretarias Municipais 

quais serão os Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s adequados à proteção do Servidor 
Público Municipal, considerando os conhecimentos técnicos, atividades desempenhadas e oitiva 
da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA e dos servidores.  

 
Art. 5º Caberá à Administração Pública Municipal: 
 

I -  Através da Divisão de Licitação, adquirir o Equipamento de Proteção Individual – EPI 
adequado ao risco de cada atividade; 

 
II -  Através do Chefe Imediato, exigir a devida utilização dos Equipamentos de Proteção 

Individual – EPI pelos Servidores Públicos Municipais; 
 
III -  Através da Secretaria Municipal da Administração, fornecer aos Servidores Públicos 

Municipais somente Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s aprovados pelo órgão 
nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho; 

 
IV -  Através do Setor de Segurança e Medicina do Trabalho, orientar e treinar os Servidores 

Públicos Municipais sobre o uso adequado, guarda, higienização e conservação dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s que lhes forem fornecidos; 
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V -  Através da Secretaria Municipal à qual está subordinado o Servidor Público Municipal, 
substituir imediatamente o Equipamento de Proteção Individual – EPI quando danificado, 
total ou parcialmente, ou extraviado; 

 
VI -  Através da Secretaria Municipal à qual está subordinado o Servidor Público Municipal, 

fornecer meios ou treinamento para higienização e a manutenção periódica dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s fornecidos aos Servidores Públicos 
Municipais; 

 
VII - Através do Chefe Imediato, registrar o fornecimento dos Equipamentos de Proteção 

Individual – EPI`s aos Servidores Públicos Municipais através de fichas e/ou sistema 
eletrônico. 

 
Art. 6º  Caberá aos Servidores Públicos Municipais: 
 

I -  Assinar o recibo quando do recebimento do(s) Equipamento(s) de Proteção Individual – 
EPI`s, obrigando-se pela utilização dos mesmos; 

 
II -  Utilizar o Equipamento de Proteção Individual – EPI que lhe foi fornecido apenas para o 

fim à que se destina; 
 
III -  Guardar e conservar o Equipamento de Proteção Individual – EPI que lhe for fornecido; 
 
IV -  Comunicar à Administração Pública Municipal qualquer alteração que torne o 

Equipamento de Proteção Individual – EPI impróprio para o uso ou a falta do mesmo; 
 
V -  Cumprir as orientações e determinações prestadas pela Administração Pública Municipal 

sobre a correta utilização do Equipamento de Proteção Individual – EPI fornecido; 
 
VI -  Devolver, em caso de transferência ou exoneração, o Equipamento de Proteção 

Individual – EPI que lhe foi fornecido. 
 

DAS MODALIDADES DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID UAL  
 

Art. 7º   Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s serão classificados em: 
  

I –  Equipamentos de Proteção Individual para Proteção da Cabeça: 
a) Capacete: para proteção contra impactos de objetos sobre o crânio, para proteção 

contra choques elétricos e para proteção do crânio contra riscos provenientes de 
fontes geradoras de calor como nos trabalhos de combate a incêndios; 

b) Capuz e balaclava: para proteção do crânio e pescoço contra riscos de origem 
térmica e contra respingos de produtos químicos e agentes abrasivos e escoriantes. 

 
II –  Equipamentos de Proteção Individual para Proteção dos Olhos e Face: 

a) Óculos: para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes, contra 
luminosidade intensa, contra radiação ultravioleta e infravermelha e contra respingos 
de produtos químicos e outros agentes, como material biológico (sangue, saliva, 
secreções etc); 

b) Protetor Facial: para proteção da face contra impactos de partículas volantes, contra 
respingos de produtos químicos e outros agentes, como material biológico (sangue, 
saliva, secreções etc), contra a radiação ultravioleta e infravermelha e contra 
luminosidade intensa e agentes térmicos; 
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c) Máscara de Solda: para proteção dos olhos e face contra impactos de partículas 
volantes, contra radiação ultravioleta, contra radiação infravermelha e contra a 
luminosidade intensa. 

 
III –   Equipamentos de Proteção Individual para Proteção Auditiva: 

a) Protetor Auditivo:  circum-auricular, de inserção ou semiauricular para proteção do 
sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido nos 
anexos I e II da Norma Regulamentadora nº 15. 

 
IV –  Equipamentos de Proteção Individual para Proteção Respiratória:  

a) Respirador Purificador de Ar não motorizado: peça semifacial filtrante (PFF1) 
para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas; peça semifacial filtrante 
(PFF2) contra poeiras, névoas e fumos; peça semifacial filtrante (PFF3) contra 
poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos; peça um quarto facial, semifacial ou facial 
inteira com filtros para material particulado tipo P1 para proteção das vias 
respiratórias contra poeiras e névoas, e/ou P2 para proteção contra poeiras, névoas e 
fumos, e/ou P3 para proteção contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos; peça 
um quarto facial, semifacial ou facial inteira com filtros químicos e ou combinados 
para proteção das vias respiratórias contra gases e vapores e ou material particulado; 
contra vapores orgânicos ou gases ácidos em ambientes com concentração inferior a 
50 ppm (parte por milhão); contra gases emanados de produtos químicos; contra 
partículas e gases emanados de produtos químicos; 

b) Respirador purificador de ar motorizado: sem vedação facial tipo touca de 
proteção respiratória, capuz ou capacete para proteção das vias respiratórias contra 
poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos e/ou contra gases e vapores; com vedação 
facial tipo peça semifacial ou facial inteira para proteção das vias respiratórias contra 
poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos e/ou contra gases e vapores; 

c) Respirador de Adução de Ar: tipo linha de ar comprimido para proteção das vias 
respiratórias em atmosferas com concentração Imediatamente Perigosa à Vida e à 
Saúde (IPVS) em ambientes confinados; máscara autônoma de circuito aberto ou 
fechado para proteção das vias respiratórias em atmosferas com concentração 
Imediatamente Perigosa à Vida e à Saúde (IPVS) em ambientes confinados; 

d) Respirador de Fuga tipo bocal: para proteção das vias respiratórias contra gases e 
vapores e/ou material particulado em condições de escape de atmosfera 
Imediatamente Perigosas à vida e à Saúde (IPVS) ou com concentração de oxigênio 
menor que 18% (dezoito por cento) em volume.  

 
V –  Equipamentos de Proteção Individual para Proteção do Tronco:  

a) Vestimentas de segurança que ofereçam proteção ao tronco contra riscos de origem 
térmica, mecânica, química, radioativa e meteorológica e umidade proveniente de 
operações com uso de água. 

 
VI –  Equipamentos de Proteção Individual para Proteção dos Membros Superiores: 

a) Luvas: para proteção das mãos contra: agentes abrasivos e escoriantes, agentes 
cortantes e perfurantes, choques elétricos, agentes térmicos, agentes biológicos, 
agentes químicos, vibrações e radiações ionizantes; 

b) Creme Protetor: para proteção dos membros superiores contra agentes químicos; 
c) Manga: para proteção do braço e antebraço contra: choques elétricos, agentes 

abrasivos e escoriantes, agentes cortantes e perfurantes, umidade proveniente de 
operações com uso de água e agentes térmicos; 

d) Braçadeira: para proteção do antebraço contra agentes cortantes e escoriantes; 
e) Dedeira: para proteção dos dedos contra agentes abrasivos e escoriantes.  
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 VII – Equipamentos de Proteção Individual para Proteção dos Membros Inferiores: 

a) Calçado: para proteção dos pés contra impactos de quedas de objetos sobre os 
artelhos, agentes provenientes de energia elétrica, como choques elétricos, 
agentes térmicos, agentes abrasivos e escoriantes, agentes cortantes e 
perfurantes; para proteção dos pés e das pernas contra umidade proveniente de 
operações com uso de água e contra respingos de produtos químicos; 

b) Meia: para proteção dos pés contra baixas temperaturas, nos casos necessários e 
em que há a utilização do(s) calçado(s) de segurança; 

c) Perneira: para proteção das pernas contra agentes abrasivos e escoriantes, 
agentes térmicos, respingos de produtos químicos, agentes cortantes e 
perfurantes, contra animais peçonhentos em geral e umidade proveniente de 
operação com uso de água; 

d) Calça: para proteção das pernas contra agentes abrasivos e escoriantes, 
respingos de produtos químicos, agentes térmicos, cortes e lacerações e umidade 
proveniente de operação com uso de água. 

 
VIII – Equipamentos de Proteção Individual para Proteção do Corpo Inteiro: 

a) Macacão: para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra:  
chamas, agentes térmicos, contra respingos de produtos químicos e umidade 
proveniente de operações com uso de água; 

b) Conjunto de Segurança (calça + blusão / jaqueta / paletó): para proteção do 
tronco e membros superiores e inferiores contra agentes térmicos, respingos de 
produtos químicos, umidade proveniente de operações com uso de água e contra 
chamas; 

c) Vestimenta de Corpo Inteiro: para proteção de todo corpo contra respingos de 
produtos químicos, umidade proveniente de operações com água, contra animais 
peçonhentos em geral e contra choques elétricos. 

   
IX –  Equipamentos de Proteção Individual para Proteção contra Quedas com Diferença de 

Nível: 
a) Dispositivo Trava-Queda: para proteção do usuário contra quedas em 

operações com movimentação vertical ou horizontal, quando utilizado com 
cinturão de segurança para proteção contra quedas; 

b) Cinturão:  para proteção do usuário contra riscos de quedas em trabalhos em 
altura e contra riscos de quedas no posicionamento em trabalhos em altura.  

 
DO PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 
Art. 8º A Administração Pública Municipal, através do Setor de Medicina e Segurança do Trabalho, 

providenciará a descrição técnica e a quantidade estimada de todos os Equipamentos de Proteção 
Individual – EPI’s necessários ao desempenho das atividades no âmbito da Prefeitura Municipal 
de Bauru.  

 
Art. 9º Providenciada a descrição técnica, nos termos fixados pelo artigo anterior, a Divisão de Licitação 

realizará anualmente o Registro de Preços conforme as mesmas. 
 
§ 1º Ao realizar a licitação para aquisição dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, serão 

solicitadas às empresas vencedoras no mínimo 01(uma) amostra dos Equipamentos que serão 
fornecidos, devendo estes conter o Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e 
Emprego, bem como suas respectivas descrições técnicas. 

 
§ 2º As amostras entregues pelas empresas vencedoras serão submetidas à análise e aprovação do 

Setor de Segurança e Medicina do Trabalho.  
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§ 3º  As amostras aprovadas, nos termos prescritos pelo parágrafo anterior, serão encaminhadas ao 

Almoxarifado para que seja efetuada a conferência dos Equipamentos de Proteção Individual – 
EPI´s no ato do recebimento.  

 
Art. 10 Os Setores de Almoxarifado e Materiais das Secretarias Municipais deverão enviar à Divisão de 

Administração e Expediente das pastas competentes, o relatório mensal constando o estoque de 
cada modalidade de Equipamento de Proteção Individual – EPI, com o fulcro de possibilitar o 
controle do mesmo.  

 
Art. 11  A Secretaria Municipal que necessitar adquirir Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s 

deverá solicitá-los, dentro dos parâmetros indicados pelo Setor de Segurança e Medicina do 
Trabalho, diretamente à Divisão de Licitação da Secretaria Municipal da Administração. 

 
§ 1º Cada Secretaria Municipal será responsável pela manutenção de um estoque mínimo dos 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s dos quais faz uso freqüente.  
 
§ 2º O estoque mínimo adequado à cada Secretaria Municipal será informado pelo Setor de 

Segurança e Medicina do Trabalho.  
 

DAS PENALIDADES APLICÁVEIS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
 

Art. 12 O Servidor Público Municipal que deixar de cumprir as determinações especificadas no artigo 6º 
deste Decreto estará sujeito à aplicação das seguintes penalidades: 

 
I –  Advertência, nos termos do artigo 28 da Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 

1994; 
 
II –  Suspensão, nos termos do artigo 29 da Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 

1994; 
  
III –  Abertura de sindicância e conseqüente Processo Administrativo. 

 
DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS 

 SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
 

Art. 13  A entrega dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s será efetuada pelo Chefe Imediato 
ao qual o Servidor Público Municipal esta subordinado, mediante a assinatura de recibo (modelo 
Anexo I), que será arquivado em prontuário próprio no Setor de Expediente de cada Secretaria 
Municipal. 

 
Art. 14 No caso de substituição ou troca do Equipamento de Proteção Individual – EPI, o Servidor 

Público Municipal deverá efetuar a devolução do Equipamento danificado, cabendo à Secretaria 
dar a destinação final ao mesmo.  

 
DO TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL  

 
Art. 15 Será obrigatória a participação dos Servidores Públicos Municipais nos treinamentos para 

utilização, manutenção e manuseio dos Equipamentos de Proteção Individual que serão 
ministrados pelo Setor de Segurança e Medicina do Trabalho.  

 
Art. 16  A participação no treinamento tratado no artigo anterior dará direito ao Servidor Público 

Municipal a Certificado constando o tempo de duração do mesmo. 
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Parágrafo único. O Certificado emitido a título de participação nos treinamentos ministrados pelo Setor de 

Segurança e Medicina do Trabalho referentes aos Equipamentos de Proteção Individual- EPI 
serão aceitos para fins de progressão na carreira, desde que observados os termos dos incisos I e 
IV, parágrafo 1º, artigo 26 das Leis Municipais nº 5.950, de 02 de agosto de 2010, nº 5.975, de 
01 de outubro de 2.010 e nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010, ou seja somente se homologado 
e aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF), e compatível com a área e 
atuação ou correlata ao cargo do servidor. 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 17  As solicitações para que os produtos não relacionados neste Decreto sejam considerados como 

Equipamentos de Proteção Individual - EPI, bem como as propostas para reexame daqueles ora 
elencados, deverão ser avaliadas pelo Setor de Segurança e Medicina do Trabalho, desta 
Prefeitura, depois de ouvido os órgãos técnicos competentes em matéria de segurança e saúde no 
trabalho.  

 
Art. 18   Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando expressamente revogado o 

Decreto Municipal nº 10.372, de 13 de Fevereiro de 2.007. 
 
 Bauru, 22 de março de 2.011. 
 
 
 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

MAURÍCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 
 
 

RICHARD VENDRAMINI 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 
 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 
 
 
 

ANDRÉA MARIA LIBERATO 
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE  

COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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Nome: Matrícula: 
Cargo: Depto: 
Setor Data: 
 
FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
Data Quant Equipamento Assinatura 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
OBSERVAÇÃO: 
Recebi nesta data o equipamento de proteção individual acima especificado e declarando estar ciente das obrigações previstas 
no art. 6º do Decreto Municipal nº 11.505, de 22 de março de 2.011 e me obrigo: 

a) utilizar o(s) EPI(s) recebido(s) na execução das minhas tarefas; 
b) guardá-lo e conservá-lo, comunicando ao chefe imediato qualquer alteração que o torne parcial ou totalmente 

inutilizado; 
c) devolver o(s) EPI(s) no caso de minha transferência ou exoneração. 

 
BAIXA DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
Data Quant. Equipamento Código Assinatura 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Observação:  
a) Código de Utilização 
I – Dano 
II – Devolução por defeito 
III – Devolução por transferência 
IV – Devolução por exoneração 
V – Outros motivos (neste caso especificar) 
 
Nome e Assinatura do Chefe Imediato 


