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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. nO 067/19 - GPC Carazinho, 11 de março de 2019.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Daniel Weber,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

1 3 f4AR. (0'9

Responde OP/042/2019

Senhor Presidente:

Em atenção ao ofício supracitado, o qual contém Pedido de Informação,

encaminhamos cópia de expediente recebido do Técnico em Segurança do Trabalho,

contendo as informações solicitadas nos itens 01 a 03 do referido pedido.

Com relação aos itens 04 e 05, informamos que a intenção do Município

não é econom izar com a suspensão de pagamentos de adicionais de insalubridade,

periculosidade e risco de vida aos servidores públicos municipais, mas sim cumprir o

constante no laudo técnico elaborado pela empresa contratada para este fim.

Quanto ao item 06, os processos que porventura foram ajuizados contra

o Município deverão ser buscados junto à Justiça do Trabalho para os servidores

celetistas e na Justiça Comum para os pertencentes ao quadro de pessoal efetivo.

Em resposta ao item 07, como já dito anteriormente, o Município apenas

cumpriu com o constante no laudo técnico elaborado pela Empresa ENSEG

Engenharia de Segurança do Trabalho Ltda, não tendo sido tomada nenhum tipo de

medida por parte do Município para compensar a cessação dos pagamentos dos

adicionais em questão aos servidores municipais.

Atenciosamente,

DDV
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DEPARTAMENTO PESSOAL - SESMT

OFICIO: 01/2019

De: Erato M. Veiga Pereira - Técnico em Segurança do Trabalho

Para limo Sr(a) : Lori Luiz Bolesina - Secretário da Administração.

Prezado senhor(a):

Através deste Oficio, venho repassar informação solicitada oriundos do OP N° 042/2019 da

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO ,referente a pedido de informações sobre o Adicional

de Insalubridade e Periculosidade e o contrato N° 103/2017.

Pergunta N° 1 : O município solicítou algum reparo, modificação o acerto referente

aos serviços prestados pela Enseg .

Sobre acertos ou modificações nos Laudos Técnicos das Condições Ambientais de

Trabalho, a prefeitura não ter poder de modificar e nem fazer acertos sobre documentos Técnicos

emitido por Empresa com capacidade Técnicas e Responsabilidades para tal cadastrada e seus

respectivo conselho de classe para dizer se a mesma está capacitada ou não para emitir tais

documentos.

Pergunta N° 2 : Se a Empresa Enseg se dirigiu a cada unidade de serviço público

do Município de Carazinho para analisar o exercício das atividades dos servidores e

empregados públicos de forma individualizada.

Antes de se iniciar a elaboração de Laudos de Insalubridade foi apresentado aos

Secretários Municipais a Metodologia de Trabalho da Empresa Enseg que seria feita visita as

Secretárias e aos Secretarias e posteriormente entrevistaria os profissionais por grupo homogêneo

de Cargos e funções sendo que o contrato apenas previa visita in loco e não individualizada para

cada funcionário e foi realizada por grupo homogêneo, Ex: motorista (Secretária de Obras )

entrevistando O I ou 02 funcionários (um ou dois) ok : motorista ( secretaria de saúde )0 I ou 02

funcionários (um ou dois) Ok, e assim foi feito com os demais cargos e funções, apos esse estudo



e suas conclusões sobre o assunto, sendo que esta regra foi adotada para todos os cargos e

funções das Secretarias do Município de Carazinho e somente apos este levantamento a empresa

contratada emitiu o Laudo de Insalubridade e Periculosidade para grupos distintos de

funcionários , se esta metodologia está certa ou não e dever de seus respectivos conselhos

profissionais orientar as mesmas , que na questão da Empresa ENSEG é o CREA (Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia) que habilita a empresa para elaborar os referidos Laudos

de Insalubridade e Periculosidade.

Pergunta N° 3 : O Município verificou algum descumprimento de cláusula

contratual (contrato nO103/2017) por parte da ENSEG .

Que se refere sobre clausula contratual 3.13, que estabelece a insatisfação, diferença na

prestação dos serviços quanto ao estabelecido, o Contratante poderá pedir reparo, modificações e

acertos a qualquer tempo. Está clausula não da poder a Administração Municipal em incorrer

com alterações ilegais com as Leis que regem a elaboração de tais Laudos que são elaborados com

a maior transparência possível e por profissional capacitados e que todas as correções que não

envolve-se interferência em suas avaliações técnicas foram solicitadas e resolvidas, e a Empresa

ENSEG foi habilitada no pregão e está qualificada conforme seu conselho de classe e não há nada

que desabone a mesma perante a Administração Municipal não verificou-se nenhuma

irregularidade no contrato.

Sendo que o referido questionamento sobre o Laudo de Insalubridade e Periculosidade já

se encontra na esfera Judicial e é ela que julgara o mérito da questão.

em caso de dúvidas estamos a disposição.

Carazinho-RS, 15 de fevereiro de 2019.
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