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PORTARIA N° 0125/2018 

O Diretor Presidente da FASI - Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna, JOSÉ HEI'I'OR 
ROCHA DOURADO, nomeado pelo Decreto Municipal n° 13.017 de 02 de agosto de 2018. pelo 
Prefeito Fernando Gomes Oliveira, no uso das atribuições que lhe confere o dispositivo da Lei 
Municipal n.° 1942, de 27 de julho de 2004 e da conformidade com art. 64, § 70, do Estatuto da 
FASI. 

Considerando que a Norma Regulamentadora N° 32 do Ministério do Trabalho tem por finalidade 

estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde 

dos trabalhadores em estabelecimentos de assistência à saúde, estes entendidos como qualquer 

edificação destinada a prestação de assistência à saúde da população, em qualquer nível de 

complexidade, em regime de internação ou não, bem corno daqueles que exercem atividades à saúde 

em geral; 

Considerando a necessidade da FASI - Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna, HBLEM - 

Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães de estabelecer normas administrativas pertinentes ao 

cumprimento da referida Norma; 

RESOLVE: 

Art. 10: NÃO SERÁ PERMITIDO aos servidores (efetivos e contratados), dentro da instituição: 

a) Fumar nas dependências da instituição; 
b) Fazer uso de adornos'; 
c) E, usar calçados abertos. 

Art. 2°: É de responsabilidade do SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 
em Medicina do Trabalho, o qual tem como função principal proteger a integridade fisica dos 
trabalhadores dentro do ambiente de trabalho, inspecionar o fiel cumprimento desta portaria, 
podendo, inclusive, advertir verbal ou formalmente qualquer servidor. 

Art. 30:  O descumprimento do disposto nesta portaria implicará em sanções disciplinares, tais corno: 

advertência, suspensão, processo administrativo disciplinar e exoneração, conforme disposto no ari. 

482 da CLT. 

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Itabuna-Ba, 27 de setembro de 2018. 

José Heitor Rocha 19ado 
Diretor Presideníd"FASI 

De acordo com o Guia Técnico de Riscos 1 

alianças, anéis, pulseiras, colares, brincos broches / 

	
ério do Trabalho, são considerados adornos: 

cordão. Quanto aos calçados abertos, 	srnos sã definidos como aqueles qu 	oporcionam exposição da 
ercings expostos 	atas e crachás pendurados com 

região do calcâneo (calcanhar), do dorso ("peito")  ou das laterais do pe. 
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