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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

Av Pres. Dutra 2965, - Bairro Centro, Porto Velho/RO, CEP 76801-974
Telefone: - https://www.unir.br

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019

  Dispõe sobre osprocedimentos para Inspeção de Segurança do
Trabalhono âmbito da Fundação Universidade Federal de Rondônia.

 

Documento assinado eletronicamente por CHARLES DAM SOUZA SILVA, Pró-Reitor(a), em 13/02/2019, às 10:29, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0070050 e o código CRC 653F921C.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 32 da
Resolução nº 029/CONSUN, de 12.09.2017 e pelo art. 46 da Resolução nº 32/CONSUN, de 21.12.17;

CONSIDERANDO a Resolução nº 203/CONSAD, de 25 de outubro de 2018;

CONSIDERANDO a Portaria Norma�va n° 3, de 25 de março de 2013 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG);

CONSIDERANDO a Portaria nº 19, de 20 de abril de 2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG);

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 99911960052.000043/2018-62;

 

RESOLVE:

 

Expedir a presente Instrução Norma�va (IN) com a finalidade de estabelecer os procedimentos para realização de inspeção de segurança do trabalho, de modo a
detectar riscos e desenvolver ações que resultem na melhoria das condições de ambientais, com foco na prevenção dos acidentes e doenças relacionadas ao
trabalho.

 

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES

 

Art. 1º Para os fins desta Instrução Norma�va considera-se:

§1° Inspeção de Segurança do Trabalho: Avaliação preven�va ou corre�va para detecção e controle de riscos que possam causar acidente de trabalho e doenças
profissionais.

§2° Inspeção Específica: Avaliação, registrada em relatório, dirigida a situações urgentes e sem dia ou horários predeterminados ou ainda nos casos de inspeção
mo�vada por servidor.

§3° Inspeção Periódica: Avaliação, registrada em relatório, para detecção de riscos nos ambientes a ser realizada em períodos e locais preestabelecidos ou em
intervalos regulares de tempo.

§4° Inspeção Eventual: Avaliação preven�va em determinado local a ser realizada nas dependências da UNIR com o obje�vo de iden�ficar situações que
coloquem em risco a segurança e saúde das pessoas que ali circulam.

§5° Risco grave e iminente: toda condição ou situação que possa causar acidente ou doença, com lesão grave à integridade �sica das pessoas.

§6° Desvio, irregularidade ou não-conformidade: Qualquer ação ou condição, que tenha o potencial para conduzir, direta ou indiretamente, danos a pessoas, ao
patrimônio ou impacto ao meio ambiente e que se encontre em desconformidade com as normas de segurança do trabalho, procedimentos, requisitos legais ou
norma�vos, requisitos do sistema de gestão ou boas prá�cas.

 

Art. 2º As inspeções de segurança do trabalho serão registradas em relatórios e iden�ficadas através dos seguintes códigos:

§1° RI-SST: Relatório de Inspeção - Saúde e Segurança do Trabalho.

§2° RR-SST: Relatório de Reinspeção - Saúde e Segurança do Trabalho.

 

CAPÍTULO II
DA INSPEÇÃO

 

Art. 3º Caberá a Gerência de Segurança do Trabalho (GST) definir e divulgar cronograma de inspeção, com as datas e os ambientes a serem vistoriados.

Art. 4º Caso a inspeção seja realizada em ambiente interno, como salas e laboratórios, a equipe da GST agendará junto ao responsável do local para ciência e
acompanhamento.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Art. 5º A inspeção será realizada por profissional de segurança do trabalho, preferivelmente  acompanhada do servidor responsável pelo setor a ser vistoriado.
Na ausência do responsável da unidade, a inspeção será acompanhada por servidor que es�ver no local.

Art. 6º Após a inspeção periódica ou específica deve ser emi�do o relatório contendo as irregularidades iden�ficadas bem como as ações corre�vas a serem
implantadas. Na inspeção visual, caso sejam encontradas irregularidades, será programada uma inspeção específica.

 

CAPÍTULO III
DOS RESPONSÁVEIS

Art. 7º O relatório será encaminhado ao setor inspecionado, para ciência, e à Diretoria Administra�va do Campus onde ocorreu a inspeção, para ciência e
procedimentos necessários à adequação das irregularidades constatadas. Esta deverá informar à GST a definição dos prazos e dos responsáveis para as
adequações, para registro e controle.

Art. 8º Caberá a Diretoria Administra�va do Campus onde ocorreu a inspeção, a comunicação e envio do relatório aos departamentos, núcleos, pró-reitorias
e/ou setores inspecionados, bem como aos responsáveis pelas adequações.

Art. 9º As ações para correção das irregularidades devem ser realizadas por meio de equipes mul�profissionais, compostas, se necessário, por servidores com
formação em diversas áreas do conhecimento e de diferentes unidades em busca de soluções que contemplem uma gestão par�cipa�va.

 

 

CAPÍTULO III
DA REINSPEÇÃO

 

Art. 10 A GST, por meio dos profissionais de segurança do trabalho, realizará a reinspeção, depois de vencidos os prazos estabelecidos no relatório de inspeção,
conforme Art. 7°, e emi�rá relatório de reinspeção para registro de conformidade.

Art. 11 A GST poderá ser comunicada a qualquer momento, dentro do prazo estabelecido no Art. 7°, sobre a conclusão das correções das irregularidades
pendentes que constam no relatório, para que seja feita a reinspeção no local.

 

CAPÍTULO IV
DO RISCO GRAVE E IMINENTE

Art. 12 A Administração Superior da Universidade deverá garan�r, a par�r da constatação de situação que caracterize risco grave e iminente à segurança e saúde
das pessoas no âmbito da UNIR, a suspensão e paralisação total ou parcial das a�vidades do estabelecimento, setor de serviço, máquina, equipamento ou
qualquer outra condição perigosa.

Art. 13 A situação de risco grave e iminente, constatada pela equipe da GST, será discriminada em relatório de inspeção e encaminhada à Diretoria
Administra�va do respec�vo Campus, que solicitará ao departamento ou setor responsável a suspensão e paralisação total ou parcial das a�vidades do
estabelecimento, setor de serviço, máquina, equipamento ou condição perigosa para que sejam realizadas ações corre�vas e a Administração Superior para
ciência.

 

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 14 Qualquer servidor poderá solicitar à GST, por e-mail ou documento oficial, a inspeção no ambiente em que es�ver lotado ou em qualquer outro
ambiente que apresente condições de risco à segurança e saúde no âmbito da UNIR;

Art. 15 As avaliações e inspeções em locais que demandem transporte e diárias dependerão de prévia autorização da Administração Superior, mediante
liberação de recursos para viagens.

Art. 16 Os profissionais da segurança do trabalho da GST tem a prerroga�va de realizar inspeções visuais em qualquer local e a qualquer momento da jornada de
trabalho independente de autorização prévia de acesso aos ambientes.

Art. 17 O e-mail para contato com a Gerência de Segurança do Trabalho é: seguranca@unir.br.

 

CHARLES DAM SOUZA SILVA

Pró-Reitor de Administração

Portaria nº 161/2017/GR/UNIR

 

 
ANEXO I - FLUXOGRAMA DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

mailto:cqvs@unir.br
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ANEXO II - MODELO DE RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
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Referência: Processo nº 99911960052.000043/2018-62 SEI nº 0070050


