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pRoJET0 DE LEr N'. ....3..6..9. .....t20rs

AUTOIìA: DEPUTADA ALESSANDRA CAMPÊ LO

h-rstitr"ri o Prograrna c1e Segr"lrallça Pública e Saúde no

Trabalho dos Agentes de Segurança Púrblica clo Estado do

Amazonas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. lu. Fica instituído o Programa de Segurança I']irblica e Saúrde no 
-frabalho 

dos

Agentes de Segurança Pirblica do Estaclo do Amazonas.

Par:igrafo único. Para os efèitos clesta [,ei. entencle-se corl1o agentes de

segurança pública todo servidor púrblico ou lìrncionário terceirizado que atLle na segurança

pública. seja policial civil. policial militar. bombeiro militar. inspetor prisional, ou agente da

Secretaria de Estado de Segurança Púrblica ou cla Secretaria de Hstaclo de Administração

Penitenciária.

Ãrt.2". São ob.ietivos do Programa:

I - a atr-ração preventiva em relação aos acidentes ou doenças relacionadas aos

processos laborais por meio de mapeamento de riscos inerentes à atividade:

II - o aprofundamento e sistematização dos conhecimentos epidemiológicos de

doenças ocupacionais entre prolÌssionais de segurança púrblica:

III - a mitigação dos riscos e danos à saÍrde e à segurança:

IV - a melhoria clas condições cle trabalho clos agente:s de segLrrança pública,para

prevenir ou evitar a rÌlorte prematura do trabalhador ou a incapaciclacle total/pzrrcial para o

trabalho:
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V - a criação de dispositivos cle transmissão e de Í'ormação em temas de

segurança, saúde e higiene, com a periodicidade regular. por meio de eventos de

sensibilização, palestras e outros;

Art. 3o. São ob.ietos de atenção especial do Programa:

I * as.jonlaclas de trabalho;

II - a ploteção à rnaternidade;

III - o trabalho noturno;

IV - os eqr.ripamentos de ploteção individual;

V - o trabalho em ambiente de risco e/ou insaÌubre;

VI - a higiene de alo.jan'rentos, banheiros e unidades de conforto e descanso para

trabalhadores;

VII - segllrança no processo de trabalho

Art. 4o. Fica assegr"rrado o fornecimento de equipamentos de proteção individual

os profissionais de segllrança pÍrblica, em quantidade e qr-ralidade adequradas, garautindo sua

reposição permanente" considerados o desgaste e os prazos s cle validade.

$1". O fbrnecimento dos equipamentos de ploteção individual deve ser

acompanhado de formação e treinamento continuado cluanto ao seLr Lrsr) correto. para prevenir

as conseqlrências de seu uso continuado e outras doenças protìssiouais ocasionadas por

esforço repetitivo.

$2". Os equipamentos de proteção individLral lbrrrecidos clevem contemplar as

diferenças de gônero e de compleição física.

Art. 5o. Deven ser assegLrradas às tes femininas gestantes e/our lactantes
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instalações Íisicas e ecluipamentos individuais" consideranclo suas especilìciclades.

Art. 6n. Os veículos utilizados no exercício profissional e as instalações em todas

as instituições devem possuir adequação, manutenção, Fr permanente renor'ação" com ênfase

para as condições de segurança, higiene. sairde e ambiente de trabalìro.

Ãrt,.7'. Na atenção à saúrde clos agentes cle clue trata essa Lei, deverão ser

obsen,aclos

I - a realizaçáo em saúde multidisciplinar periodica. considerando as

especificidades das atividades realizadas por cada agente. incluir-rdo exames clínicos e

laboratoriais;

II - o acesso ao atendimento eln saúc'le mental. cle fìlrma a viabilizar o

enÍientamento da depressão, estresse e outras alterações psíquicas;

III - o desenvoÌvimento de programas de acompetnhamento e tratamento dos

agentes envolvidos em ações com resultado letal or,r alto rrível c1e estresse:

IV - a irnplententação de políticas de prevenção. apoio c tratamento do

alcoolismo. tabagismo ou outras formas de drogadicção e depenclência qr"rírlica;

V - o desenvolvimento de programas de prevenção ao sr"ricídio. disponibilizando

atendimento psiquiátrico, núrcleos terapêuticos de apoio e divulgação cle infbnnações sobre o

assunto;

VI - o estímr-rlo à prática regular de exercícios Í'ísicos. garantindo a adoção de

mecanismos que permitam o cômputo de horas de ativiclacle 1'ísica colno parte cla fornada

semanal de trabalho;

VII - a elaboração de cartilhas voltadas à reeclucação alinrentiÌr. corrÌo forma de

diminuiçào de condiçõ es de risco à saúde cor1lo fator de beu-estar proÍìssior-ral e autoestima.
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Art. 8o. Em caso de leabilitação e ir-rtegração dos agentes cle c1r"re trata esta Lei,

devem ser adotadas colno medidas:

I - a promoção de reabilitação e a reintegração dos agentes ao traballio. em casos

de lesões, traumas. deficiências ou doenças ocupacionais" em decorrêncizr do exercício de suas

atividades;

II - a viabilização de mecanismos de readaptação dos agentc's e deslocamento

para novas funções ou postos de trabalho. como alternativa ao afàstamento definitivo e à

inatividade, em decorrência de acidente de trabalho, fèrimentos ou sequelas.

Art. 9". Para asseglÌrar a dignidade e a segllrarìça no trabalho. devem ser

observadas as seguintes diretrizes:

I - manutenção de política abrangente de prevenção de aciclentes e ferimentos,

incluindo a padronrzação de métoclos e rotinas, atividades de atr.ralização e capacitação;

II - garantia. aos profìssionais de segr"rrança pirblica. cle acesso ágil e pcrmanente

a toda ir-rfbrmação necessária pariì o correto c'lesempenho de suas fr"urções. cspecialmente no

tocante à legislação a ser observada;

III - erradicação de todas as formas dc' punição. envolvendo maus tratos,

tratamento cruel, desumano ou degradante contra os profissionais de segurança pública, tanto

no cotidiano funcional como em atividades de fbrrnação e treiuatnento:

IV - con-rbate ao assédio sexual e moraÌ nas instituições" veiculando campanhas

internas de educação e garantindo canais para o recebimento e apuração cle clenúncias;

V - garantia de que todos os atos decisórios de superiores hierârquicos dispondo

sobre pr-urições, escalas. lotação e translerências se.jam devidamente motivados e

fundamentados e pr"rblicados;

lVÌonterro (arrfiga Íìer;ifei, 3 950 - Parque l^0 de Novembrt
Sffi$$n$\$l$ffi& *sor #de*
..,. 

;r ,;;. 
:'1 t}èv;4dïj.':" ] arcar', 5ala .'li.6 i.Lrí) ô9.ú5:i"i-0J0 - Manaus/ AM

Fr>rre: í!ìlJ 311ì.3 4.ii5ri 3193 4625

sffi t: :.lutrJ ã"-f

Av, Márir: Ypi



-\.{';
{,F'.,ìt,.

:":r rir

iri.ìr,r',i'r#'

Poder Legislativo
Assemble ia do [siado do Arn,rtorra:;

6abinete Deputada Estadual Âlessandra eampêln
1'o Vice-PresìcJente Assemhrleía do Istarlo r]tl Àmazonas

VI - regulamentação da .jornada de trabalho clos proÍrssionais de segurança

pública. garantindo o exercício do direito à convivência tàmiliar e comunitária.

Art. 10. Poderão ser criados pelo Poder Executivo. mecanismos de concepção,

implementação, monitoramento e avaliação das políticas" estratégias e meios de prevenção,

cuidados referentes ao terna desta Lei. atraves de parcerias com orgãos estatais e instituições

privadas.

Art. 11. As despesas decorrentes da execução clesta [,ei correrão à conta das

dotações orçamentárias proprias e/ou já existentes, consignadas no orçanlento vigente, sujeita

a suplementaçáo, se necessário.

Ãrt,12. Esta Lei entra ern na data de sua publicação

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS. CM

Manaus/AM, 05 de junho de 2019,
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JUSTIFICATIVA

Trata-se de Projeto de Lei Ordinária clure lnstitui o Programa de Segurança

Pública e Saúde no Trabalho dos Ager-rtes de Segurança Pública do Estado do Amazclnas..

O presente Projeto de Lei tem como frnalidadc estabelecer diretrizes para a

saúde e a segurança no trabalho do agente de segurança. qlle r.rão têm legislação específica

sobre o terna, com base nas diretrizes indicadas na PORIARIA INTI,:RMINISTERIAL

SEDH/MJ No 2, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2010. clue estabelece as Diretrizes Nacionais de

Promoção e Defesa dos Direitos I-lumanos clos Profissionais de Segurança PÍrblica.

Segundo a Constituição Federal, a saúde é r-rn-r cJireito social. cr"ria noção resulta

da conjr"rnção de LÌma serie de fàtores. tais colllo alinrentação. saneamento básico,

empregabilidade, habitação e acesso a serviços de saúde. entre outros. O campo da saúde do

trabalhador, por sua vez. constituiu-se como uma área específrca dentro cla saúde púrblica, que

procura pronlover a saÍrde e proteger de agravos aclueles envolviclos em determinadas

atividades laborativas, por meio de ações de alcance coletivo (Minayo-(ìomez, 1997), ïais

como mapeamento de riscos inerentes a atividade e ações de vigilância.

No caso específico das Polícias Civil e Militar. a vigilância em saúde do

trabalho e a garantia de condições laborais dignas e adecluadas assllmem um papel

fundamerrtal, pois o risco e inerente às atribLrições do policial diuturnamentc. As características

de suas funções constitucionais, .ir-rntamente com a organização social clo trabalho (escalas,

hierarquia, processos de gestão. equiparnentos utilizados. e1c.). contribuenr cliretarlente para

que essa categoria se.ja Llm dos segmentos mais vulneráveis a()s acidentes, doenças

ocupacionais e à morte no trabalho.

Segundo dados do Forum Brasileiro cle Segurança Púrblica (2013). Lrm policial

tern 5 vezes mais chances cle ser morto do clue a geral. Dados retirados c1a pesquisa
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de vitimização e risco, realizada com a participação de policiais cle todo o país pelo Fórum

mostraram que 75,6oÁjá fbram diagnosticados com algum distúrrbio psicologico. e em torno de

670Á dos entrevistados relatarrì qlìe têm medo de ser mortos clentro c Íìrrar do sen,iço. Ressalte-

se ainda que aproximadamente 60% dos profissior-rais têm meclo cle obtcl secluelas físicas

incapacitar"rtes em decorrência do trabalho. Tais dados denronstram o fbto contundente de haver

hoje utna realidade de medo relacionaclo ao trabalho. qlle se estende tambenr aos momentos de

folga.

A situação atual tor"na-se air-rda mais relevante cor-rsiclelanclo-se qlle o resultado

das atividades desses trabalhadores (e as condições para a sua devicia execurção) têm impacto

direto na promoção da segurança pirblica cidadã, trazendo consecluências para toda a

sociedade.

Diante deste cenár'io, torna-se fLndamental o plane.jamento e a implantação de

ações voltadas para a promoção de melhores condições cle trabalho e saúrde destas categorias

profissionais de f-orma ampla. Por essas razões, o presente pro.jeto de lei pretende fomentar no

âmbito do estado do Amazonas as condições dignas e necessárias de trabalho aos profissionais

de segurança pública.

Diante do exposto. solicito aos Nobres Pares o apoio para a aprovação da

presente propositura, considerando se tratar de LÌm tema cle signifìcativa relevância social para

a população do Estado do Amazonas. sobretudo dos agentes de segurança pública,

PLENARIO DA ASSEMBLETA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS. em

Manaus/AM, 05 de.ir"rnho de 2019.
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