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OBS. Justificativa: Cada município justificará o projeto 

de lei em base de sua realidade local. 

 

PROTEÇÃO SST para servidores e contratados no serviço funerário municipal, 

frente aos riscos biológicos, físicos, químicos e psicossociais. 

Art. 1º - Caberá ao gestor municipal adotar todas as medidas de proteção para evitar ou 

reduzir a exposição dos servidores públicos e contratados quanto a riscos de contágio 

biológico infecto-contagiante, como do coronavírus em especial, e demais riscos físicos, 

químicos e psicossociais decorrentes de toda e qualquer atividade quer seja 

administrativa ou operacional no serviço funerário.  

Art. 2º - A Secretaria responsável pelo serviço funerário deverá adotar as seguintes 

medidas: 

I - capacitar  todos os profissionais do serviço funerário, quer sejam servidores públicos 

ou contratados, quanto aos riscos biológicos, físicos, químicos e psicossociais 

decorrentes de sua atividade e as medidas de proteção e prevenção que deverão ser 

adotadas; 

II – Garantir um quadro mínimo de profissionais de saúde e segurança do trabalho 

(SST) específico, incluídos psicólogos para assistência psicossocial, proporcionalmente 

ao número de servidores e contratados no serviço funerário, definido  por Decreto do 

Executivo; 

III – Garantir que todos os servidores e contratados estejam submetidos anualmente a 

exames periódicos de saúde física e mental, com programa de vacinação anual 

específico,  conforme plano de trabalho do quadro de profissionais de SST e do Serviço 

Médico Geral dos Servidores da Prefeitura; 

IV – Garantir Comissão de Saúde e Segurança do Trabalho, eleita entre os servidores do 

serviço funerário, representada prioritariamente pelos servidores e contratados de maior 

risco, que terá como atribuição principal acompanhar o cumprimento desta lei e demais 

diretrizes sanitárias gerais em vigor e os planos de proteção e prevenção de riscos 

biológicos, físicos, químicos e psicossoais que afetam a saúde dos servidores e 

contratados. Decreto municipal definirá a proporção de servidores eleitos nesta 

comissão,  em cada unidade de serviço funerário  existente;  

V – Frente aos riscos biológicos, infecto-contagiantes, confirmados ou suspeitos, serão 

garantidos exames laborais e de diagnóstico específico, para todos os servidores e 

contratados. Serão fornecidos EPIs, como: máscaras respiratórias tipo N95, N99, R95, 



PFF2 ou equivalentes, macacão ou avental impermeável de mangas compridas, luvas 

nitrílicas, óculos de proteção ou protetor facial, gorro e máscaras cirúrgicas e botas 

impermeáveis.  

VI – Garantir nos diversos cemitérios existentes:  vestiário, banheiros individualizados 

com chuveiros,  local adequado de refeição mobiliado com higienização e sanitização 

frequente diária, e o espaçamento necessário a ser observado nos  casos de risco 

biológico infecto-contagiante e químicos pelas autoridades sanitárias. 

Art. 3°  Esta lei  entrará em vigor na data de sua publicação, complementando a 

legislação de proteção de saúde e segurança do trabalho no município existente. 

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário. 


