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Cria o Programa de Saúde do
Trabalhador no Município de São
Páulo)e dá outras providências.
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Artigo-1° - Fica criado o Programa de Saúde do Trabalhador com o
objetivo de garantir o estado de saúde, a promoção, a proteção e a recuperação da
saúde do trabalhador submetido aos riscos e agravos advindos do processo de
produção, das condições e do ambiente de trabalho.

Parágrafo Único - Considera-se estado de saúde, para efeito desta lei, a
qualidade de vida expressa em:

I. condições dignas de trabalho, renda, alimentação e nutrição,
educação, moradia, saneamento, transporte e lazer;

II. acesso aos serviços essenciais de saúde;

III.assistência prestada pelo Poder Público de maneira a possibilitar à
pessoa o uso e gozo de seu potencial físico e mental;

IV.reconhecimento dos direitos do usuário das ações e serviços de
saúde, garantindo-lhe:

a) exigir, por si e por entidade que o represente, serviços eficazes e de
qualidade;

b) decidir livremente sobre a aceitação ou recusa da prestação de
assistência à saúde oferecida pelo Poder Público e pela sociedade,
salvo nos casos de iminente perigo de vida;

c) ser tratado por meios adequados Com presteza, correção técnica,
privacidade e respeito;

d) ser informado sobre o seu estado de saúde, as alternativas

é--	  possíveis de tratamento e a evolução provável do quadro nosológico
'-.EÇÃO DE REVISÃO e, quando for o caso, sobre situações atinentes à saúde coletiva e

formas de prevenção de doenças e agravos à saúde;

o 2 nuT rrn j e respeito e sigilo sobre os dados pessoais revelados em virtude do
• atendimento;

V. cfnstituição de entidades que representem e defendam os interesses
- DT. 10 -	 cies usuários;

VI.obtenção de informações e esclarecimentos adequados sobre
assuntos pertinentes às ações e aos serviços de saúde

C2 2 .LIT (927



r

Folha n-o ..- ' Oà, - --d-O ptoa.

n.0	 ellPr _c:, ly q N-

-47A -0;i1L-----c, _a- 	2,,
afiliara AmicOala*;,5di e-Y--attco=

ArthYc:1,2° - Para a consecução dos objetivos desta lei, os empregadores
públicos e privados deverão:

I. nortear suas atividades por uma política de eliminação, na origem, dos
riscos à saúde e ao meio ambientei

II. treinar os trabalhadores em relação às medidas de prevenção de
riscos à saúde, física ou mental;

III.permitir a ação dos agentes credenciados do SUS a qualquer dia e
hora, bem como sua permanência, pelo tempo que se fizer necessário,
nos ambientes de trabalho;

IV.fornecer toda e qualquer informação pertinente à saúde do
trabalhador, que venha a ser solicitada pelo Poder Público;

V. fornecer, com clareza e por escrito, aos trabalhadores e seus
representantes, mediante solicitação destes, informações sobre os
diferentes produtos e equipamentos utilizados no processo produtivo,
com a especificação correta de quantidade, características,
composição, riscos que representem à saúde e ao meio ambiente, e
medidas preventivas cabíveis.

Art1Q-8° - Compete ao Município:

I. prestar ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de
doença do trabalho, física ou mental, através do SUS e entidades
conveniadas, assistência médica integral;

II. informar e orientar o trabalhador vítima de acidente do trabalho ou
portador de doença profissional quanto a seus direitos previdenciários,
procedendo ao preenchimento do LEM - Laudo de Exame Médico e da
CAT - Comunicação de Acidente do Trabalho, no caso desta não ter
sido preenchida pelo empregador, encaminhando o trabalhador ao
sistema previdenciário;

III.exercer a fiscalização das condições de segurança do trabalho e
preservação do meio ambiente oferecidas pelas empresas públicas ou
privadas com sede no Município, adotando as medidas necessárias
para que o empregador proceda à correção das irregularidades
encontradas, observada a ordem de prioridades estabelecida pelo
artigo 6° e incisos da Lei Estadual n° 9.505, de 11 de março de 1997;

IV.informar aos sindicatos e entidades representativas dos trabalhadores,
bem como à Comissão de Saúde, Trabalho e Promoção Social da
Câmara Municipal, acerca das irregularidades constatadas em razão
da fiscalização prevista no inciso III deste artigo, para efeito de
acompanhamento da adoção de medidas saneadoras por parte do
empregador;
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V. promover, através do SUS:

a) a avaliação dos impactos que as tecnologias e as atividades
produtivas provocam na saúde dos trabalhadores, na saúde coletiva
e no meio ambiente;

b) estudos, pesquisas, avaliações e elaboração de normas técnicas
para prevenção e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde
existentes no processo de trabalho;

c) revisão periódica, com a colaboração das entidades sindicais, da
listagem oficial das doenças originadas no processo de trabalho;

d) treinamento e reciclagens para seus agentes;

110	 e) sistematização e difusão das informações produzidas'

VI.fiscalizar o cumprimento do disposto no artigo 50 desta lei, adotando as
medidas necessárias para cassação de licença ou fechamento,
temporário ou definitivo, do laboratório infrator, conforme o caso.

§ 1° - Para os efeitos deste artigo, e na falta de normas ou padrões já
estipulados para as condições e segurança do trabalho e do ambiente de
trabalho, será adotado o uso de normas já consagradas em âmbito
nacional e internacional.

§ 2° - Para a fiscalização prevista no inciso III deste artigo, a Prefeitura
repassará aos serviços de saúde do trabalhador, os dados cadastrais
relativos às empresas sediadas no Município, constantes de seus
diversos órgãos.

Ariáo 4° - Todas as unidades e serviços de saúde, públicos ou
conveniados, ficam obrigados a fazerem constar dos prontuários de atendimento e
fichas de ocorrência, os casos de acidente do trabalho e doenças profissionais,
notificando os mesmos aos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador ou
outra unidade competente da rede de saúde, por área de abrangência, e ao órgão
de previdência com o qual o trabalhador conveniado contribua.

§ 1° - Dos prontuários e ficha de ocorrência deverão constar
obrigatoriamente:

I. nome do trabalhador;

II. diagnóstico;

I I I. tempo previsto de afastamento;

IV.em caso de acidente, se o mesmo ocorreu no local de trabalho ou no
trajeto de ida ou volta ao local de trabalho;

V. razão social da empresa empregadora ou nome do empregador, em
caso de pessoa física;

VI.endereço da empresa empregadora ou do empregador, em caso de
pessoa física;

VII.CGC da empresa empregadora ou CPF do empregador, quando for o
caso.
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§ 2° - A obrigatoriedade da notificação estabelecida por este artigo, fica
estendida à rede de saúde privada, para efeito de fiscalização, estudos
estatísticos e controle do Poder Público.

Artea-5° - Todos os laboratórios de análises clínicas, públicos e privados,
que realizarem exames de monitorização de exposição a agentes tóxicos nos
ambientes de trabalho, ficam obrigados a apresentar mensalmente à autoridade
municipal do SUS, independentemente dos resultados obtidos, notificação com os
seguintes dados:

I. razão social e endereço da empresa analisada;

II. nome do trabalhador;

III.meio biológico analisado;

IV.resultados obtidos.

Parágrafo Único - Os estabelecimentos que deixarem de cumprir o
disposto neste artigo ficarão impedidos de exercer suas atividades no Município, até
o saneamento do problema, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

Artige- 6° - As despesas com execução desta lei correrão à conta de
dotações orçamentárias próprias.

Artige-7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões em, 02 de outubro de 1997

CARLOS NEDER
/.) 4/e d/

VEREADOR - PT




