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Secretaria de Trabalho - Consolidação
de portarias sobre procedimentos,
programas e condições de segurança e
saúde no trabalho

Discussão iniciará em 36 minutos

O Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia
submete à consulta pública pelo prazo de 30 dias a proposta de texto de
consolidação das portarias que disciplinam os procedimentos, programas e
condições de segurança e saúde no trabalho. O Aviso da Consulta Pública foi
publicado na Seção 3 do Diário Oficial da União de 18 de outubro de 2019. 

 

Para participar, clique no símbolo “+” ao lado do texto e insira suas
contribuições. O prazo se encerra em 18 de novembro de 2019. Dúvidas podem
ser enviadas ao e-mail cgnormas.strab@mte.gov.br.

 

 

PORTARIA ___, DE ____ DE ___________ DE 20__

 

Disciplina os procedimentos, programas e condições de segurança e saúde no trabalho e
dá outras providências.

 

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO, no uso da atribuição que lhe
confere o disposto nos incisos I e V do art. 71 do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019,
resolve:

 

Art.  1º  A  presente  Portaria  disciplina  procedimentos,  programas  e  condições  de
segurança e saúde no trabalho no que se refere a:

I  –  Certificado  de  Aprovação  de  Equipamentos  de  Proteção  Individual,  previstos  na
Norma Regulamentadora 6 (NR-6);

II – Programa de Alimentação do Trabalhador;
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III – exames toxicológicos e condições de segurança e conforto em locais de repouso de
motoristas profissionais do transporte rodoviário de cargas e coletivo de passageiros;

IV – cadastramento de empresas e instituições que utilizam benzeno;

V  –  comunicação  prévia  de  obras  e  o  registro  dos  Serviços  Especializados  em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho;

VI – lavratura de autos de infração e notificações de débito de FGTS e Contribuição
Social; e

VII – embargos e interdições.

 

CAPÍTULO I

DOS CERTIFICADOS DE APROVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

 

Seção I

Dos procedimentos de emissão, renovação e alteração de Certificado de Aprovação de
Equipamento de Proteção Individual

 

Art. 2º São estabelecidos por esta Seção os procedimentos para:

I - acesso ao sistema Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual –
CAEPI;

II - cadastro de empresas fabricantes e/ou importadoras de Equipamento de Proteção
Individual – EPI; e

III - emissão, renovação e alteração de Certificado de Aprovação de EPI.

 

Art.  3º O fabricante e/ou importador de EPI, para requerer o Certificado de Aprovação,
deve  ter  acesso  ao  sistema  CAEPI  e  estar  cadastrado  na  Coordenação-Geral  de
Segurança e Saúde no Trabalho, da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, da Secretaria
de Trabalho, do Ministério da Economia.

 

Art. 4º O acesso ao sistema CAEPI deve ser requerido pelo fabricante e/ou importador
conforme modelo de requerimento constante do Anexo I desta Portaria.

 

Art. 5º Para se cadastrar junto à Coordenação-Geral de Segurança e Saúde no Trabalho, o
fabricante e/ou importador deve apresentar requerimento, conforme modelo constante
do Anexo II desta Portaria.

 

Art. 6º As alterações no cadastro da empresa devem ser comunicadas à Coordenação-
Geral  de  Segurança  e  Saúde  no  Trabalho,  utilizando-se  o  modelo  de  requerimento
constante do Anexo II desta Portaria.

 

Art.  7º  Para  a  emissão ou  renovação  do  Certificado de  Aprovação de equipamentos
ensaiados em laboratórios nacionais credenciados ou para a emissão do Certificado de
Aprovação de equipamentos certificados no âmbito do Sistema Nacional de Metrologia,
Normalização  e  Qualidade  Industrial  -  SINMETRO,  o  fabricante  e/ou  importador
cadastrado  junto  à  Coordenação-Geral  de  Segurança  e  Saúde  no  Trabalho  deve
apresentar:

I - requerimento de emissão ou renovação de Certificado de Aprovação, individualizado
por equipamento, conforme modelos de requerimentos constantes dos Anexos III ou IV,
respectivamente, desta Portaria;
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II  -  fotografias  nítidas  e  coloridas  do  EPI,  que  evidenciem  todo  o  equipamento  de
proteção, bem como as marcações previstas na NR-6; e

III - cópias:

a) do relatório de ensaio, emitido por laboratório credenciado pela Coordenação-Geral de
Segurança  e  Saúde  no  Trabalho  em  nome da  empresa  requerente  do  Certificado de
Aprovação, quando o equipamento não tiver sua conformidade avaliada no âmbito do
SINMETRO;

b)  do  certificado  de  conformidade,  emitido  em  nome  da  empresa  requerente  do
Certificado de Aprovação, que comprove que o produto teve sua conformidade avaliada
no âmbito do SINMETRO, quando for o caso;

c) do certificado de origem e da declaração do fabricante estrangeiro  que autorize o
importador  a  comercializar  o  produto  no  Brasil,  quando  se  tratar  de  EPI  importado,
ambos com tradução juramentada para língua portuguesa.

§ 1º O relatório de ensaio apresentado deve conter fotografias coloridas e nítidas do EPI
e do local de marcação das informações previstas da NR-6, capazes de demonstrar, nos
ângulos  necessários,  os detalhes  do  equipamento,  bem como conter  a  indicação  de
avaliação do Memorial Descritivo, do Manual de Instrução e, ainda, da embalagem do EPI,
quando for o caso.

§ 2º A descrição do EPI, bem como as demais informações constantes na folha de rosto,
emitida  pelo  sistema  CAEPI,  devem  ser  idênticas  às  utilizadas  pelo  laboratório  ou
Organismo de Certificação de Produto – OCP.

§ 3º Cabe ao fabricante  e/ou importador assegurar que os dados dos equipamentos
certificados  no  âmbito  do  SINMETRO  estejam  corretamente  disponibilizados  no  sítio
eletrônico do Instituto Nacional  de Metrologia,  Qualidade e Tecnologia  -  INMETRO, no
momento do envio do requerimento de emissão, renovação ou alteração de Certificado
de Aprovação.

§ 4º O relatório de ensaio, emitido por laboratório credenciado pela Coordenação-Geral
de  Segurança  e  Saúde  no  Trabalho  em  nome  da  empresa  requerente,  quando  o
equipamento não tiver  sua conformidade avaliada no âmbito do SINMETRO, pode ser
apresentado em formato digital,  por  meio da ferramenta de inserção  de laudo digital
disponível no sistema CAEPI, em alternativa ao envio da respectiva cópia, devendo ser
encaminhada uma cópia do Recibo de Importação de Laudo, gerado pelo Sistema CAEPI,
juntamente com a documentação elencada no caput.

 

Art. 8º Para a renovação do Certificado de Aprovação de equipamentos certificados no
âmbito do SINMETRO, o fabricante e/ou importador deve apresentar:

I  -  cópia  do  certificado  de  conformidade  vigente,  emitido  em  nome  do  detentor  do
Certificado de Aprovação, que comprove que o produto teve sua conformidade avaliada
no âmbito do SINMETRO; e

II  -  comprovação  de  que  os  dados  dos  equipamentos  certificados  no  âmbito  do
SINMETRO estejam corretamente disponibilizados no sítio eletrônico do INMETRO, no
momento do envio do requerimento de renovação de Certificado de Aprovação.

 

Art. 9º Para a emissão ou renovação de Certificado de Aprovação de equipamento tipo
colete à prova de balas, o fabricante e/ou importador cadastrado junto à Coordenação-
Geral de Segurança e Saúde no Trabalho deve apresentar:

I  -  requerimento  de  emissão  ou  renovação  de  Certificado  de  Aprovação,  conforme
modelos  de  requerimentos  constantes  dos  Anexos  III  e  IV,  respectivamente,  desta
Portaria;

II - memorial descritivo do EPI, conforme disposto nos artigos 51 e 52, desta Portaria;

III - fotografias do EPI e da marcação das informações previstas na NR-6 no colete e na
capa de proteção; e
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IV - cópia do manual de instruções do EPI, conforme disposto nos artigos 53 e 54, desta
Portaria;

V  -  cópias  do  certificado  de  origem  e  da  declaração  do  fabricante  estrangeiro,  com
tradução juramentada para língua portuguesa, autorizando o importador a comercializar
o produto no Brasil, quando se tratar de colete à prova de balas importado, nas condições
autorizadas pelo Exército Brasileiro; e

VI - cópias:

a) do Relatório Técnico Experimental - ReTEx, emitido pelo Exército Brasileiro, que aprove
o modelo de colete à prova de balas e indique o nível de proteção correspondente; e

b)  do  Título  de  Registro  -  TR  e  respectiva  Apostila,  emitidos  pelo  Exército  Brasileiro,
abrangendo o modelo do colete à prova de balas, com data de validade vigente.

§ 1º Caso o Título de Registro esteja com a validade expirada e tenha sido solicitada sua
revalidação  junto  ao  Exército  Brasileiro,  de  acordo  com  os  trâmites  estipulados  no
Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados - R-105, a empresa detentora
do  Certificado  de  Aprovação  poderá  solicitar  a  prorrogação  da  data  de  validade  do
Certificado  de  Aprovação  dos  coletes  abrangidos  no  respectivo  Título  de  Registro,
apresentando-se:

I  -  cópia  da  Declaração  emitida  pelo  Exército  Brasileiro  atestando o  recebimento do
pedido de revalidação do Título de Registro dentro do prazo legal, bem como atestando a
manutenção de sua validade; e

II - relação dos Certificados de Aprovação dos coletes abrangidos pelo Título de Registro.

§  2º  A  prorrogação  de  validade  do  Certificado  de  Aprovação,  após  confirmada  a
autenticidade da declaração junto à Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados -
DFPC do Exército Brasileiro,  será concedida pelo prazo indicado na declaração ou,  na
ausência de informação, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

§ 3º Após a revalidação do Título de Registro pelo Exército Brasileiro, a empresa deverá
solicitar  a  renovação  do  Certificado  de  Aprovação  do  colete,  apresentando  a
documentação prevista neste artigo.

 

Art.  10.  Para a emissão ou renovação do Certificado de Aprovação de equipamentos
ensaiados  ou  certificados  por  laboratório  ou  organismo  certificador  estrangeiro,  o
fabricante e/ou importador cadastrado junto à Coordenação-Geral de Segurança e Saúde
no Trabalho deve apresentar:

I - requerimento de emissão ou renovação de Certificado de Aprovação, individualizado
por equipamento, conforme modelos de requerimentos constantes dos Anexos III ou IV,
respectivamente, desta Portaria;

II - memorial descritivo do EPI, conforme disposto nos artigos 51 e 52, desta Portaria;

III  -  fotografias  nítidas  e  coloridas  do  EPI,  que  evidenciem  todo  o  equipamento  de
proteção, bem como as marcações previstas da NR-6;

IV - cópia do manual de instruções do EPI, conforme disposto nos artigos 53 e 54, desta
Portaria;

V  -  cópias  do  certificado  de  origem  e  da  declaração  do  fabricante  estrangeiro  que
autorize  o  importador  a  comercializar  o  produto  no  Brasil,  quando  se  tratar  de  EPI
importado, ambos com tradução juramentada para língua portuguesa; e

VI  -  cópias  dos  certificados  de conformidade  ou  relatórios  de  ensaios realizados  no
exterior,  emitidos em nome da empresa requerente do Certificado de Aprovação,  com
tradução juramentada para língua portuguesa.

§ 1º Serão aceitos certificados de conformidade ou relatórios de ensaios realizados no
exterior, emitidos em nome do fabricante estrangeiro, para os seguintes equipamentos:

I - capacete para combate a incêndio;
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II - respirador purificador de ar motorizado, respirador de adução de ar tipo linha de ar
comprimido de demanda com pressão positiva tipo peça facial inteira combinado com
cilindro auxiliar, respirador de adução de ar tipo máscara autônoma de circuito fechado,
respirador de fuga;

III - máscara de solda de escurecimento automático; e

IV - luvas de proteção contra vibração, somente ensaios da norma ISO 10819.

§ 2º Serão aceitos relatórios de ensaios ou certificados de conformidade realizados no
exterior, cuja amostra para realização dos ensaios tenha sido recebida pelo laboratório
estrangeiro até o dia 30 de abril de 2017, emitidos em nome do fabricante do tecido das
vestimentas de proteção contra os efeitos térmicos do arco elétrico e fogo repentino,
para os ensaios que avaliam o desempenho têxtil.

§  3º  Os  certificados  de  conformidade  emitidos  por  organismos  estrangeiros  e  os
resultados de ensaio de laboratórios estrangeiros serão reconhecidos pela Coordenação-
Geral de Segurança e Saúde no Trabalho nas hipóteses elencadas nos artigos 24 e 25,
desta Portaria;

§ 4º A referência do equipamento deve ser indicada pelo fabricante e/ou importador em
todos os documentos apresentados, aplicando-se as mesmas vedações elencadas no
parágrafo anterior.

 

Art.  11.  Para emissão  ou renovação de Certificado de Aprovação de equipamento de
proteção individual conjugado cujos dispositivos são fabricados por empresas distintas,
o requerente deverá apresentar os documentos citados nos artigos 7º, 8º, 9º e 10 desta
Portaria, conforme o caso, e, ainda:

I - declaração, firmada pelo representante legal, do fabricante e/ou importador detentor
do Certificado de Aprovação do dispositivo que será conjugado com o equipamento do
requerente, autorizando a utilização do seu dispositivo para a fabricação do equipamento
conjugado; e

II - cópia do relatório de ensaio comprovando a eficácia das conexões e junções.

Parágrafo  Único.  O  relatório  de  ensaio,  emitido  por  laboratório  credenciado  pela
Coordenação-Geral de Segurança e Saúde no Trabalho em nome da empresa requerente,
quando o equipamento não tiver sua conformidade avaliada no âmbito do SINMETRO,
pode ser apresentado em formato digital, por meio da ferramenta de inserção de laudo
digital disponível no sistema CAEPI, em alternativa à apresentação da respectiva cópia,
devendo ser encaminhada uma cópia do Recibo de Importação de Laudo, gerado pelo
sistema CAEPI, juntamente com a documentação elencada no caput.

 

Art.  12.  Para  o  requerimento  de  alteração  do  Certificado  de  Aprovação,  deve  ser
apresentada a seguinte documentação:

I  -  requerimento  de  alteração  de  Certificado  de  Aprovação,  conforme  modelo  de
requerimento constante do Anexo V desta Portaria;

II - cópias do certificado de origem e da declaração do fabricante estrangeiro que autorize
o importador a comercializar o produto no Brasil,  quando se tratar de EPI importado,
ambos com tradução juramentada para língua portuguesa; e

III  -  cópias  dos  documentos  abaixo,  quando  necessários  para  comprovação  das
modificações requeridas:

a) do relatório de ensaio, emitido por laboratório credenciado pela Coordenação-Geral de
Segurança  e  Saúde no  Trabalho,  quando  o  equipamento  não  tiver  sua  conformidade
avaliada no âmbito do SINMETRO;

b) do certificado de conformidade que comprove que o produto teve sua conformidade
avaliada no âmbito do SINMETRO, quando for o caso;

c)  do  certificado  de  conformidade  ou  relatório  de  ensaio  realizado  no  exterior,  com
tradução  juramentada  para  língua  portuguesa,  quando  não  houver  laboratório
credenciado capaz de realizar o ensaio no Brasil.
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§ 1º O relatório de ensaio apresentado deve conter fotografias coloridas e nítidas do EPI
e do local de marcação das informações previstas no item 6.9.3 da NR-6,  capazes de
demonstrar, nos ângulos necessários, os detalhes do equipamento.

§ 2º O prazo de validade do Certificado de Aprovação para o qual foi requerida alteração
será o mesmo do Certificado de Aprovação anteriormente concedido.

§ 3º O relatório de ensaio, emitido por laboratório credenciado pela Coordenação-Geral
de  Segurança  e  Saúde  no  Trabalho  em  nome  da  empresa  requerente,  quando  o
equipamento não tiver  sua conformidade avaliada no âmbito do SINMETRO, pode ser
apresentado em formato digital,  por  meio da ferramenta de inserção  de laudo digital
disponível no sistema CAEPI, em alternativa à apresentação da respectiva cópia, devendo
ser encaminhada uma cópia do Recibo de Importação de Laudo, gerado pelo sistema
CAEPI, juntamente com a documentação elencada no caput.

 

Art. 13. A solicitação de alteração do Certificado de Aprovação anteriormente concedido
será admitida quando o desempenho e o enquadramento do EPI no Anexo I da NR-6 não
forem modificados e não ocorrer supressão quanto ao tipo de proteção oferecida.

 

Art.  14. Quando em razão da avaliação de recertificação ocorrer alteração nos dados
constantes  no sítio  eletrônico  do INMETRO que  gere  divergência  em relação  ao  que
consta  no  Certificado  de  Aprovação,  o  fabricante  e/ou  importador  deverá  solicitar  à
Coordenação-Geral  de  Segurança  e  Saúde  no  Trabalho  a  alteração  do  Certificado  de
Aprovação, nos termos previstos no art. 12, observando, também, o disposto no §4º do
art. 7º desta Portaria.

 

Art.  15. O prazo de validade do Certificado de Aprovação é de cinco anos, contados a
partir  de  sua  emissão,  sempre  que  a  data de  emissão  do  relatório  de  ensaio  ou  do
certificado de conformidade, realizados no Brasil  ou no exterior,  conforme o caso,  for
inferior a um ano. 

§ 1º O prazo de validade do Certificado de Aprovação será contado a partir da data de
emissão do relatório de ensaio ou do certificado de conformidade, realizados no Brasil ou
no exterior, conforme o caso, quando ultrapassado mais de um ano de sua emissão.

§ 2º Os relatórios de ensaio ou certificados de conformidade com mais de quatro anos
não serão válidos para emissão, alteração ou renovação de Certificado de Aprovação.

 

Art.  16.  O  Certificado  de  Aprovação  dos  EPI  sujeitos  à  avaliação  compulsória  no
INMETRO,  cuja  validade  é  condicionada  à  manutenção  da certificação  no  âmbito  do
SINMETRO,  terá  data  de  validade  equivalente  àquela  do  certificado  de  conformidade
emitido  pelo  Organismo  de  Certificação  de  Produto  responsável  pela  avaliação  do
equipamento

§ 1º Em caso  de EPI  de  proteção contra  queda de altura composto  por  cinturão de
segurança, talabarte e/ou trava-quedas, a data de validade do Certificado de Aprovação
será equivalente àquela do certificado de conformidade do cinturão de segurança.

§ 2º Em caso de suspensão do certificado de conformidade de EPI pelo INMETRO em
razão  de não conformidade  no equipamento  ou  em seu  processo  de fabricação  que
possa  comprometer  o  desempenho  do  EPI,  será  registrada,  no  sítio  eletrônico  do
Ministério  da  Economia,  a  suspensão  do  Certificado  de  Aprovação  até  que  seja
comunicada à Coordenação-Geral de Segurança e Saúde no Trabalho, pelo Organismo de
Certificação de Produto responsável, a restauração da certificação.

§ 3º Em caso de cancelamento do certificado de conformidade de EPI pelo INMETRO em
razão  de não conformidade  no equipamento  ou  em seu  processo  de fabricação  que
possa  comprometer  o  desempenho  do  EPI,  será  registrado,  no  sítio  eletrônico  do
Ministério da Economia, o cancelamento do Certificado de Aprovação.
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Art.  17.  Será  indeferido  o  requerimento  de  emissão,  renovação  ou  alteração  de
Certificado de Aprovação ou requerimento de cadastro de empresa junto à Coordenação-
Geral de Segurança e Saúde do Trabalho:

I  -  cuja  documentação  esteja  incompleta  ou  em  desacordo  com  o  estabelecido  na
legislação vigente; ou

II  -  formulado  em  desacordo  com  os  resultados  dos  testes  laboratoriais  ou  as
especificações técnicas de fabricação e/ou funcionamento.

 

Art. 18. É facultado ao interessado recorrer da decisão de indeferimento no prazo de dez
dias, a contar do recebimento da notificação.

Parágrafo único. O requerimento será arquivado após o esgotamento do prazo concedido
neste artigo.

 

Art.  19.  O  interessado  pode  requerer,  a  qualquer  tempo,  emissão  ou  renovação  de
Certificado de Aprovação que já tenha sido objeto de apreciação, mediante abertura de
novo processo administrativo.

 

Art. 20. Os requerimentos de cadastro de usuário para utilização do sistema CAEPI, de
cadastro de fabricante e/ou importador de EPI, de emissão, renovação ou alteração de
Certificado de Aprovação, com as respectivas documentações, devem ser encaminhados
eletronicamente para a Coordenação-Geral de Segurança e Saúde no Trabalho, por meio
do protocolo integrado (www.protocolointegrado.gov.br) ou do peticionamento eletrônico
(www.fazenda.gov.br/SEI).

Parágrafo único: Na impossibilidade de encaminhamento por meio eletrônico, o requerimento
poderá ser realizado pessoalmente no protocolo-geral do Ministério da Economia, localizado
na Esplanada dos Ministérios, Bloco “F”, Brasília/DF ou via postal para Coordenação-Geral de
Segurança e Saúde no Trabalho, da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, da Secretaria de
Trabalho,  do Ministério  da  Economia  -  Esplanada  dos  Ministérios,  Bloco  “F”,  Anexo  “B”  -
Brasília/DF, CEP 70056-900.

 

 

Seção II

Dos requisitos obrigatórios aplicáveis aos Equipamentos de Proteção Individual

 

Subseção I

Requisitos gerais

 

Art.  21. As normas técnicas de ensaios e os requisitos obrigatórios aplicáveis aos EPI
enquadrados no Anexo I da NR-6 são os estabelecidos nesta Seção e no Anexo VI desta
Portaria.

 

Art. 22. O fabricante e o importador devem garantir e comprovar que o EPI foi concebido
e fabricado em conformidade com as exigências desta Seção.

 

Art.  23.  Os  certificados de conformidade e os relatórios de  ensaio de EPI  devem ser
apresentados em nome da empresa requerente fabricante ou importadora cadastrada no
sistema CAEPI.

§ 1º Serão aceitos certificados de conformidade ou relatórios de ensaios realizados no
exterior, emitidos em nome do fabricante estrangeiro, para os seguintes equipamentos:

I - capacete para combate a incêndio;
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II - respirador purificador de ar motorizado, respirador de adução de ar tipo linha de ar
comprimido de demanda com pressão positiva tipo peça facial inteira combinado com
cilindro auxiliar, respirador de adução de ar tipo máscara autônoma de circuito fechado,
respirador de fuga;

III - máscara de solda de escurecimento automático; e

IV - luvas de proteção contra vibração, somente ensaios da norma ISO 10819.

§ 2º Serão aceitos relatórios de ensaios, emitidos em nome do fabricante do tecido das
vestimentas de proteção contra os efeitos térmicos do arco elétrico e fogo repentino,
para os ensaios que avaliem o desempenho têxtil.

§ 3º Quando o equipamento for fabricado pela filial e a realização do ensaio ficar a cargo
da  matriz,  ou  vice-versa,  os  dados  do  responsável  pela  fabricação  do  equipamento
deverão  necessariamente  constar  no  relatório  de  ensaio  ou  no  certificado  de
conformidade, ainda que de forma complementar.

 

Art.  24.  Os certificados de conformidade emitidos por organismos estrangeiros serão
reconhecidos pelo Ministério da Economia desde que o organismo certificador do país
emissor  do  certificado  seja  acreditado  por  um  organismo  signatário  de  acordo
multilateral  de  reconhecimento  (Multilateral  Recognition  Arrangement  -  MLA),
estabelecido por uma das seguintes cooperações:

I - International Accreditation Forum, Inc. - IAF; ou

II - Interamerican Accreditation Cooperation - IAAC.

§  1º  Os  resultados  de  laboratórios  estrangeiros  de  ensaio  serão  aceitos  quando  o
laboratório  for  acreditado  por  um  organismo  signatário  de  acordo  multilateral  de
reconhecimento mútuo, estabelecido por uma das seguintes cooperações:

a) Interamerican Accreditation Cooperation - IAAC;

b) European Co-operation for Accreditation - EA; ou

c) International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC.

§ 2º Serão aceitos os resultados de ensaios realizados pelos laboratórios do organismo
estrangeiro National Institute for Occupational Safety and Health - NIOSH, para respirador
purificador de ar motorizado, respirador de adução de ar tipo linha de ar comprimido de
demanda com pressão positiva tipo peça facial inteira combinado com cilindro auxiliar,
respirador de adução de ar tipo máscara autônoma de circuito fechado, respirador de
fuga.

§ 3º Serão aceitos os relatórios de ensaio emitidos pelos laboratórios Protective Clothing
& Equipment Research Facility Department of Human Ecology, da University of Alberta,
Edmonton, Canadá e Textile Protection and Confort Center, da College of Textiles North
Carolina  State  University,  Carolina  do  Norte,  Estados  Unidos,  referentes  aos  ensaios
realizados segundo as Normas ASTM F 1506-08, ASTM F 1930-08 e ASTM D 6413-08, até
que haja laboratório nacional credenciado para a realização destes ensaios.

§ 4º A documentação prevista no caput e no § 1º deve ser encaminhada à Coordenação-
Geral  de  Segurança  e  Saúde  no  Trabalho  com  tradução  juramentada  para  língua
portuguesa, na versão original, com identificação e contato do emissor.

 

Art. 25. Além das situações previstas nesta Portaria, serão aceitos relatórios de ensaio
ou declaração de conformidade realizada no exterior, em caráter excepcional, somente
nos casos em que não haja laboratório nacional credenciado pela Coordenação-Geral de
Segurança e Saúde no Trabalho apto para a realização dos ensaios.

§1º O laboratório nacional credenciado poderá delegar a realização de parte dos ensaios
previstos na norma técnica aplicável a laboratório estrangeiro, que atenda aos requisitos
previstos no § 1º do art. 24, desde que realize, no mínimo, 80% dos ensaios em suas
próprias  instalações,  e  desde  que  não  haja  laboratório  nacional  credenciado  pela
Coordenação-Geral de Segurança e Saúde no Trabalho apto para a realização integral dos
ensaios em território nacional.
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§2º O laboratório nacional  credenciado será responsável  pelos resultados de ensaios
realizados em laboratórios estrangeiros subcontratados.

§3º  Na hipótese  prevista  no §1º,  o  laboratório  nacional  deve estar  credenciado pela
Coordenação-Geral de Segurança e Saúde no Trabalho para o ensaio segundo a norma
técnica aplicável.

 

Art. 26. Serão aceitos relatórios de ensaio segundo a norma MT-11:1977, emitidos em até
cento e oitenta dias após a publicação desta Portaria, para o EPI tipo luva de proteção
contra agentes químicos.

 

Art. 27. A concepção e a fabricação de EPI devem observar os seguintes princípios:

I - os EPI devem ser concebidos e fabricados de forma a propiciar, dentro das condições
normais das atividades, o nível mais alto possível de proteção;

II - a concepção dos EPI deve levar em consideração o conforto e a facilidade de uso por
diferentes grupos de trabalhadores,  em diferentes tipos de atividades e de condições
ambientais;

III - os EPI devem ser concebidos de maneira a propiciar o menor nível de desconforto
possível;

IV - o EPI deve ser concebido de forma a não acarretar riscos adicionais ao usuário e não
reduzir  ou  eliminar  sentidos  importantes  para  reconhecer  e  avaliar  os  riscos  das
atividades;

V - todas as partes do EPI em contato com o usuário devem ser desprovidas de
asperezas, saliências ou outras características capazes de provocar irritação ou
ferimentos;

VI  -  os  EPI  devem  adaptar-se  à  variabilidade  de  morfologias  do  usuário  quanto  a
dimensões e regulagens,  ser de fácil colocação e permitir uma completa liberdade de
movimentos, sem comprometimento de gestos, posturas ou destreza;

VII  -  os  EPI  devem  ser  tão  leves  quanto  possível,  sem  prejuízo  de  sua  eficiência,  e
resistentes às condições ambientais previsíveis;

VIII - os EPI que se destinam a proteger simultaneamente contra vários riscos devem ser
concebidos e fabricados de modo a satisfazerem as exigências específicas de cada um
desses riscos e de possíveis sinergias entre eles; e

IV - os materiais utilizados na fabricação não devem apresentar efeitos nocivos à saúde.

 

Subseção II

Requisitos específicos

 

Art. 28. Os EPI com dispositivos de regulagem devem oferecer mecanismos de fixação
que impeçam sua alteração involuntária após ajustados pelo trabalhador, observadas as
condições previsíveis de utilização.

 

Art. 29. Os EPI destinados à proteção da face, olhos e vias respiratórias devem restringir
o mínimo possível o campo visual e a visão do usuário, e serem dotados, se necessário,
de dispositivos para evitar o embaçamento.

 

Art. 30. Os EPI destinados à utilização em áreas classificadas devem ser concebidos e
fabricados de tal modo que não possam originar arcos ou faíscas de origem elétrica,
eletrostática ou resultantes do atrito, passíveis de inflamar uma mistura explosiva.
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Art. 31. Todos os dispositivos de ligação, extensão ou complemento conexos a um EPI
devem  ser  concebidos  e  fabricados  de  forma  a  garantir  o  nível  de  proteção  do
equipamento. 

§  1º  Os  equipamentos  de  proteção  individual  conjugados,  tais  como  calçado  +
vestimentas ou luvas + vestimentas para proteção contra agentes meteorológicos, água
e químicos, devem ter suas conexões e junções avaliadas de acordo com os requisitos
estabelecidos no Anexo B da norma ISO 16602:2007.

§ 2º Somente é permitida a emissão de Certificado de Aprovação para os equipamentos
de proteção individual conjugados indicados no § 1º quando seus dispositivos forem
destinados à proteção contra o mesmo risco.

 

Art. 32. Os EPI destinados a proteger contra os efeitos do calor e chamas devem possuir
capacidade  de  isolamento  térmico  e  resistência  mecânica  compatíveis  com  as
condições previsíveis de utilização.

§ 1º Os materiais constitutivos e outros componentes destinados à proteção contra o
calor proveniente de radiação e convecção devem apresentar resistência apropriada e
grau  de  incombustibilidade  suficientemente  elevado  para  evitar  qualquer  risco  de
autoinflamação nas condições previsíveis de utilização.

§ 2º Os materiais e outros componentes de EPI passíveis de receber grandes projeções
de  produtos  quentes  devem,  além  disso,  amortecer  suficientemente  os  choques
mecânicos.

§ 3º O relatório de ensaio, emitido em nome do fabricante de vestimentas para proteção
contra agentes térmicos provenientes do fogo repentino, deve conter a composição do
tecido, o nome do fabricante e a gramatura, acrescido do Arc Thermal Performance Value
- ATPV do tecido quando a vestimenta proteger contra agentes térmicos provenientes do
arco elétrico, e observará os seguintes requisitos:

I - para vestimentas multicamadas, os relatórios devem especificar tal condição;

II - o relatório de ensaio do equipamento conjugado formado por capuz tipo carrasco com
lente e capacete para proteção contra agentes térmicos provenientes do arco elétrico
deve  conter  as  informações  do  Certificado  de  Aprovação  do  capacete,  nome  do
fabricante  do  equipamento  conjugado,  o  nome do  fabricante  da  lente  e  o  nome do
fabricante do tecido, acompanhado do seu respectivo Arc Thermal Performance Value e
composição; e

III -  O relatório de ensaio do equipamento conjugado formado por capacete e protetor
facial  para proteção contra  os agentes térmicos provenientes do arco elétrico devem
conter as informações do Certificado de Aprovação do capacete, nome do fabricante do
equipamento conjugado e nome do fabricante do protetor facial.

§  4º  Os  equipamentos  conjugados  formados  por  capuz  tipo  carrasco  com  lente  e
capacete  e  por  capacete  e  protetor  facial,  para  proteção contra  os  agentes  térmicos
provenientes do arco elétrico,  devem ser ensaiados de acordo com as normas ASTM
2178-08 + ANSI Z 87.1, ou alteração posterior, e observarão os seguintes requisitos:

I - os ensaios laboratoriais referentes à norma técnica ANSI Z 87.1 devem ser realizados
em laboratórios nacionais credenciados pela Coordenação-Geral de Segurança e Saúde
no Trabalho; e

II - para equipamentos que incluam capuz tipo carrasco com lente e capuz tipo carrasco
com protetor facial, para proteção contra agentes térmicos provenientes de soldagem ou
processos  similares  e/ou  contra  agentes  térmicos  (calor  e  chamas),  deverá  ser
comprovada a proteção de lentes/protetores faciais contra o mesmo risco.

§ 5º A determinação do Arc Thermal Performance Value, para avaliação da conformidade
dos equipamentos de proteção contra os efeitos térmicos do arco elétrico em relação às
normas ASTM F 2178 - 08, ASTM F 2621-06 e ASTM F 1506 - 08, deve ser comprovado
pelos relatórios de ensaio do tecido de acordo com a Norma ASTM F 1959/F 1959M-
06aª¹, ou alterações posteriores.
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§ 6º A conformidade das vestimentas de proteção contra os efeitos térmicos do arco
elétrico em relação à Norma IEC 61482 - 2: 2009 deve ser comprovada pelos relatórios de
ensaio do equipamento realizados de acordo com as normas IEC 61482-1-1: 2009 e/ou
IEC 61482-1-2:2007, ou alterações posteriores, incluído o ensaio da Norma IEC 61482-1-1,
método B.  A determinação do Arc Thermal Performance Value nestes casos deve ser
comprovada pelos relatórios de ensaio do tecido de acordo com a Norma IEC 61482-1-1,
método A.

§ 7º A conformidade das vestimentas de proteção contra os efeitos térmicos do fogo
repentino em relação à Norma NFPA 2112 - 07 deve ser comprovada pelos relatórios de
ensaio do equipamento de acordo com as normas ASTM F 1930 - 08 e ASTM D 6413 - 08,
ou alterações posteriores.

§ 8º A conformidade das vestimentas de proteção contra os efeitos térmicos do fogo
repentino em relação à Norma ISO 11612: 2008 deve ser comprovada pelos relatórios de
ensaio do equipamento de acordo com as normas ISO 13506: 2008 e ISO 15025:2000, ou
alterações posteriores.

 

Art.  33.  Os  EPI  que incluírem equipamento de  proteção respiratória  devem assegurar
cabalmente, em todas as condições previsíveis, mesmo as mais desfavoráveis, a função
de proteção que lhes é atribuída.

 

Art. 34. Os EPI destinados a proteger contra os efeitos do frio devem possuir isolamento
térmico e resistência mecânica apropriados às condições previsíveis de utilização para
as quais foram fabricados.

§ 1º Os materiais  e outros componentes flexíveis  dos EPI  destinados a  intervenções
dentro de ambientes frios devem conservar grau de flexibilidade apropriado, permitindo
completa  liberdade  de  movimentos,  sem  comprometimento  de  gestos,  posturas  ou
destreza.

§ 2º Os EPI de proteção contra o frio devem resistir à penetração de quaisquer líquidos,
incluindo  água,  e  não  devem  provocar  lesões  resultantes  de  contatos  entre  a  sua
superfície externa e o usuário.

 

Art.  35.  As luvas de proteção contra vibração devem possuir  na região dos dedos as
mesmas características de atenuação que a da região da palma das mãos.

§ 1º Os EPI destinados a proteger as mãos contra vibrações devem ter capacidade de
atenuar  frequências  compreendidas  entre  16  Hz  e  1600 Hz,  conforme definições  da
Norma ISO 10819.

§ 2º Os ensaios  laboratoriais  das  luvas para proteção contra vibrações referentes às
normas técnicas  EN 420 e  EN 388 deverão ser  realizados em laboratórios nacionais
credenciados pela Coordenação-Geral de Segurança e Saúde no Trabalho.

 

Art. 36. Os EPI destinados a proteger contra efeitos da corrente elétrica devem possuir
um grau de isolamento adequado aos valores de tensão aos quais o usuário é passível de
ficar exposto nas condições previsíveis mais desfavoráveis.

 

Art. 37. Os EPI destinados à proteção contra umidade proveniente de operações com uso
de  água,  que  devem  ser  testados  de  acordo  com  a  Norma  BS  3546/74,  devem  ser
submetidos  ao  ensaio  de resistência  ao  rasgo  indicado  no  item  6.11 da  Norma  ISO
16602/2007, ficando dispensados da realização do ensaio de resistência ao rasgo que
consta na Norma BS 3546/74.

Parágrafo  único.  Os  equipamentos indicados  no caput  serão classificados  de acordo
com seu nível de desempenho previsto na tabela 11 da Norma ISO 16602/2007, sendo
considerado  aprovado  somente  aqueles  que  atingirem,  no  mínimo,  desempenho
compatível com a classe 1.
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Art.  38.  Para  os  EPI  tipo  cremes  protetores,  deve-se  apresentar  a  comprovação  do
registro  do  creme  protetor  no  órgão  de  Vigilância  Sanitária  do  Ministério  da  Saúde,
conforme previsto na Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976.

 

Art. 39. As vestimentas de proteção para atividades com motosserra, a serem ensaiadas
por qualquer das séries da Norma ISO 11393, poderão ser submetidas, na fase de pré-
tratamento das amostras, a  método de lavagem/limpeza indicado pelo fabricante nas
instruções de uso do equipamento. 

 

Art.  40.  As  vestimentas  de  proteção  contra  riscos  de  origem  química  (agrotóxico)
deverão comprovar nível de proteção 2 ou 3 nos ensaios da Norma ISO 27065.

 

Subseção III

Marcação

 

Art. 41. Todo EPI deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, ao longo de
sua vida útil, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número
do Certificado de Aprovação, ou, no caso de EPI importado, o nome do importador, o lote
de fabricação e o número do Certificado de Aprovação, conforme disposto na NR 6.

Parágrafo único. Entende-se por nome comercial da empresa a razão social ou o nome
fantasia  que  conste  no  Cadastro  Nacional  da  Pessoa  Jurídica  -  CNPJ,  emitido  pela
Receita Federal do Brasil.

 

Art. 42. O lote de fabricação do EPI compreende as unidades do equipamento de mesmo
modelo, fabricados pelo mesmo processo e mesma matéria-prima, limitados a 30 (trinta)
dias de fabricação.  

Parágrafo único. O lote de fabricação deve permitir a rastreabilidade do EPI.

 

Art.  43.  A data de  fabricação do EPI  deve ser  marcada de forma indelével,  legível  e,
sempre que possível, em cada exemplar ou componente do EPI.

§ 1º A data de fabricação do EPI  deve expressar,  no mínimo,  o  mês e o ano de sua
fabricação.

§  2º  Se  tecnicamente  não  for  possível  a  marcação  em  cada  EPI,  o  fabricante  ou
importador deve disponibilizar essa informação na embalagem do EPI.

 

Art.  44.  Caso o EPI contenha uma ou mais marcas de referência ou de sinalização a
serem  respeitadas,  essas  devem  ser  perfeitamente  legíveis,  completas,  precisas  e
compreensíveis  e  assim  permanecerem  ao  longo  do  tempo  de  vida  previsível  do
equipamento.

 

Art. 45. Quando o processo de higienização preconizado pelo fabricante ou importador
resultar em alteração das características do EPI, deve ser colocado, sempre que possível,
em cada exemplar do produto, a indicação do número de higienizações acima do qual é
necessário proceder à revisão ou à substituição do equipamento.

Parágrafo único. Se tecnicamente não for possível colocar a marcação em cada EPI, o
fabricante ou importador deve disponibilizar essa informação no manual de instruções e
na embalagem.
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Art. 46. Os EPI destinados a proteção contra produtos químicos ou respingos de produtos
químicos  devem  dispor  de  marcação  contendo  dados  referentes  à  composição  do
material, aos produtos químicos aos quais pode ser exposto, como também ao nível de
proteção oferecido, sempre que possível em cada exemplar.

Parágrafo único. Se tecnicamente não for possível colocar a marcação em cada EPI, o
fabricante ou importador deve disponibilizar essa informação no manual de instruções e
na embalagem.

 

Art. 47. Os EPI destinados a trabalhos ou manobras em instalações elétricas sob tensão
ou suscetíveis de ficarem sob tensão  devem possuir  marcação,  sempre que possível
gravada  no  produto,  que  indique  a  classe  de  proteção  e/ou  a  tensão  máxima  de
utilização, o número de série e a data de fabricação. 

Parágrafo único. Se tecnicamente não for possível colocar a marcação em cada EPI, o
fabricante ou importador deve disponibilizar essa informação no manual de instruções e
na embalagem.

 

Art.  48. Os EPI destinados a proteger contra os efeitos de radiações ionizantes devem
possuir  marcação  que  indique  a  natureza  e  a  espessura  dos  materiais  constitutivos
apropriados às condições previsíveis de utilização.

 

Art.  49.  Os  EPI  destinados  à  proteção  das  mãos  devem  possuir  na  embalagem  as
seguintes informações:

I - tamanhos disponíveis;

II - medidas da circunferência e comprimento da mão correspondentes às instruções de
utilização;

III - instruções de uso, conservação e limpeza;

IV - efeitos secundários de danos à saúde, provocados ou causados pelo uso das luvas,
como alergias, dermatoses, entre outros;

V - efeitos secundários de ampliação do risco de acidentes decorrentes do uso de luvas,
especialmente na operação de máquinas, equipamentos ou atividades com contato com
partes móveis;

VI - efeitos secundários de perda ou redução da sensibilidade táctil e da capacidade de
preensão;

VII - indicação, caso a proteção esteja limitada a apenas uma parte da mão;

VIII - especificação, caso o uso seja recomendado para apenas uma das mãos ou ainda
se haja indicação para o uso de luvas diferentes em cada mão; e

IX - referência a acessórios e partes suplentes, se houver.

 

Art. 50. As marcações especificadas nesta Portaria não substituem outras determinadas
na legislação vigente.

 

Subseção IV

Memorial Descritivo e Manual de Instruções

 

Art.  51.  O  Memorial  Descritivo  e  o  Manual  de  Instruções  dos  EPI,  bem  como  suas
embalagens, devem ser apresentados aos laboratórios e Organismos de Certificação de
Produtos  responsáveis  pela  realização  dos  ensaios  de  equipamentos  para  fins  de
obtenção e renovação de Certificado de Aprovação.
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Parágrafo único. Em caso de equipamentos certificados no âmbito do SINMETRO, além
da documentação referida nesta Portaria,  deverão ser apresentados ao Organismo de
Certificação  de  Produtos  os  documentos  exigidos  nos  Requisitos  de  Avaliação  da
Conformidade - RAC relativos ao equipamento.

 

Art. 52. O Memorial Descritivo do EPI deve estar em língua portuguesa e deve apresentar
o conteúdo exigido na norma técnica aplicável ao equipamento.

Parágrafo único. Em caso de ausência de parâmetros para a elaboração do Memorial
Descritivo na norma técnica aplicável, o Memorial Descritivo deverá conter:

I - enquadramento do EPI na relação do Anexo I da NR-6;

II  -  descrição  das  características  e  especificações  técnicas  do  EPI,  bem  como  dos
materiais empregados na sua fabricação;

III - o uso a que se destina o EPI e suas correspondentes restrições;

IV - local onde será feita a gravação das informações previstas na NR-6;

V - descrição de outras marcações obrigatórias do EPI, conforme as respectivas normas
técnicas aplicáveis;

VI  -  descrição  das  possíveis  variações  do  EPI,  tais  como:  referência,  tamanho,
numeração, dentre outras; e

VII- outras informações relevantes acerca do EPI.

 

Art. 53. O Manual de Instruções do EPI deve estar língua portuguesa e deve apresentar o
conteúdo exigido na norma técnica aplicável ao ensaio do equipamento.

Parágrafo único. Em caso de ausência de parâmetros para a elaboração do Manual de
Instruções na norma técnica aplicável, o Manual de Instruções deverá conter:

I - descrição completa do EPI;

II - indicação da proteção que o EPI oferece;

III - instruções sobre o uso, armazenamento, higienização e manutenção corretos;

IV - restrições e limitações do equipamento;

V - vida útil ou periodicidade de substituição de todo ou das partes do EPI que sofram
deterioração com o uso;

VI - acessórios existentes e suas características;

VII - forma apropriada para guarda e transporte;

VIII  -  declaração  do  fabricante  ou  importador  de  que  o  equipamento  não  contém
substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário e/ou declaração de
presença de substâncias alergênicas;

IX - os tempos máximos de uso em função da concentração/intensidade do agente de
risco, sempre que tal informação seja necessária para garantir a proteção especificada
para o equipamento;

X - incompatibilidade com outros EPI passíveis de serem usados simultaneamente; e

XI - possibilidade de alteração das características, da eficácia ou do nível de proteção do
EPI  quando  exposto  a  determinadas  condições  ambientais  (exposição  ao  frio,  calor,
produtos químicos, etc.) ou em função de higienização.

 

Art.  54. O Manual de Instruções dos EPI destinados a prevenir  quedas de altura deve
conter especificações quanto ao modo adequado de ajuste dos dispositivos de preensão
do corpo e de fixação segura do equipamento.
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Art.  55.  O  Manual  de  Instruções  dos  EPI  destinados  à  proteção  em  trabalhos  ou
manobras em instalações elétricas sob tensão ou suscetíveis de ficarem sob tensão deve
conter informações relativas à natureza e à periodicidade dos ensaios dielétricos a que
devem ser submetidos durante o seu tempo de vida.

 

Art. 56. Os EPI destinados a intervenções de curta duração devem conter no manual de
instruções indicação do tempo máximo admissível de exposição.

 

Art. 57. O fabricante ou importador dos EPI para proteção auditiva deve disponibilizar no
Manual de Instruções, ou na embalagem, as seguintes informações:

I - limitações do EPI quanto a alterações da atenuação teórica devido a fatores como as
características da atividade e do usuário, a forma de uso e colocação, o tempo de uso, o
uso  concomitante  com  outros  EPI,  as  condições  ambientais  e  a  deterioração  por
envelhecimento do material, entre outros;

II  -  efeitos  secundários  de  danos  à  saúde  provocados  ou  causados  pelo  uso  do
equipamento como alergias, inflamações e outros;

III  -  especificação das condições das atividades ou de locais de trabalho nos quais  a
redução da audição pode aumentar o risco de acidentes de trabalho;

IV - tamanhos disponíveis;

V - instruções de uso, conservação e limpeza;

VI - outras condições e limitações específicas; e

VII - prazos máximos para substituição.

 

Art. 58. A referência do equipamento deve ser indicada pelo fabricante e/ou importador
em todos os documentos apresentados, sendo vedado o uso de expressões ou termos
que induzam o usuário em erro, que indiquem proteção que o equipamento não ofereça
ou que indiquem característica não considerada para fins de emissão de Certificado de
Aprovação.

 

Art. 59. O Memorial Descritivo, o Manual de Instruções e a embalagem do EPI não podem
conter expressões e informações técnicas genéricas, vagas ou dúbias, nem tão pouco
divergentes com o resultado dos testes laboratoriais ou das especificações técnicas de
fabricação e funcionamento.

 

Seção III

Dos laboratórios e dos ensaios laboratoriais

 

Subseção I

Do credenciamento de laboratórios

 

Art. 60. São estabelecidos por esta Portaria:

I - procedimentos para credenciamento de laboratório nacional de terceira parte, público
ou  privado,  junto  à  Coordenação-Geral  de  Segurança  e  Saúde  no  Trabalho,  para  a
realização de ensaios laboratoriais para fins de emissão ou renovação de Certificado de
Aprovação de EPI; e

II  -  requisitos  obrigatórios  a  serem  avaliados  por  laboratórios  credenciados  ou
Organismos de Certificação de Produto, durante a realização de ensaios laboratoriais ou
certificações de EPI, para fins de emissão ou renovação de Certificado de Aprovação.
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Art.  61.  A  Coordenação-Geral  de  Segurança  e  Saúde  no  Trabalho somente  realiza  o
credenciamento de laboratórios nacionais de terceira parte.

 

Art. 62. Para solicitar o credenciamento de um laboratório, o interessado deverá enviar
para a Coordenação-Geral de Segurança e Saúde no Trabalho, da forma disposta no art.
20 desta Portaria, os seguintes documentos:

I  -  requerimento de credenciamento,  assinado pelo  representante legal  do laboratório,
conforme Anexo VII;

III  -  termo  de  compromisso  de  responsabilidade  técnica  do  Responsável  Técnico do
laboratório  e  do  Responsável  Técnico  Substituto,  conforme  formulário  constante  do
Anexo VIII;

III - cópia do certificado de acreditação e do escopo de acreditação nos termos da Norma
ABNT NBR ISO/IEC 17025 - Requisitos Gerais para a Competência de Laboratórios de
Ensaio  e  Calibração,  emitidos  pela  CGCRE/INMETRO,  válidos  e  atualizados,
contemplando os ensaios constantes na solicitação de credenciamento.

 

Art.  63. O credenciamento somente será concedido para os ensaios demandados pelo
laboratório no requerimento de credenciamento para fins de emissão e renovação de
Certificado de Aprovação.

§ 1º O credenciamento somente será concedido para os ensaios constantes do escopo
de  acreditação  do  laboratório  emitido  pela  Coordenação-Geral  de  Acreditação  do
INMETRO.

§ 2º Para cada inclusão ou exclusão na relação  dos  ensaios  realizados para fins  de
emissão  e  renovação  de  Certificado  de  Aprovação,  o  laboratório  deverá  solicitar  a
alteração do escopo de seu credenciamento junto à Coordenação-Geral de Segurança e
Saúde  no  Trabalho,  protocolizando  requerimento  de  alteração  de  escopo  de
credenciamento, preenchido e assinado pelo representante legal do laboratório, conforme
Anexo IX.

§  3º  No  caso  de  inclusão  de  novo  ensaio  no  escopo  do  credenciamento  junto  ao
Ministério  da  Economia,  o  laboratório  deverá apresentar  o  escopo de acreditação  do
laboratório pela Coordenação-Geral de Acreditação do INMETRO que compreenda este
ensaio.

 

Art.  64.  O  laboratório  deverá  nomear  um  de  seus  representantes  legais  para  ser  o
Responsável Técnico do laboratório, bem como signatário autorizado para cada área de
atuação relacionada ao processo de certificação de EPI.

§  1º  O  Responsável  Técnico  do  laboratório  e  os  signatários  autorizados  serão
responsáveis pela interlocução entre o laboratório e a Coordenação-Geral de Segurança e
Saúde no Trabalho.

§ 2º O Responsável Técnico será responsável por todas as etapas do ensaio, bem como
pelos resultados emitidos.

§ 3º Para fins de emissão de Certificado de Aprovação, o Responsável Técnico somente
poderá emitir relatórios técnicos referentes aos ensaios para os quais o laboratório esteja
credenciado junto ao Ministério da Economia.

§ 4º Os relatórios técnicos emitidos para fins de emissão, renovação ou alteração de
Certificado  de  Aprovação  poderão  ser  assinados  pelo  Responsável  Técnico  do
laboratório ou pelo respectivo signatário autorizado.

§  5º  O  laboratório  deverá  nomear  Responsável  Técnico  Substituto,  que  exercerá  as
mesmas atribuições do Responsável Técnico, sempre que este estiver impossibilitado de
fazê-lo.

§  6º  O  laboratório  poderá  solicitar  a  alteração  do  Responsável  Técnico  ou  de  seu
substituto, protocolizando no Ministério da Economia os seguintes documentos:
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I - novo termo de compromisso de responsabilidade técnica do responsável técnico ou do
responsável técnico substituto, conforme formulário constante do Anexo VIII; e

II  -  cópia  da  carteira  de  habilitação  profissional,  válida  e  atualizada,  emitida  pelo
respectivo  conselho  de  classe,  do  responsável  técnico  ou  do  responsável  técnico
substituto.

 

Art. 65. O laboratório que alterar o CNPJ ou a razão social com os quais foi inicialmente
credenciado deverá informar imediatamente à Coordenação-Geral de Segurança e Saúde
no  Trabalho,  encaminhando  novamente  a  documentação,  devidamente  atualizada,
constante do art. 62 desta Portaria.

§ 1º O não atendimento ao item anterior ensejará o cancelamento do credenciamento do
laboratório  junto  ao  Ministério  da  Economia,  devendo  o  laboratório  interromper  de
imediato a realização de ensaios até a devida regularização.

§  2º O laboratório  que  incorrer  na situação descrita no §1º deverá  protocolizar  nova
solicitação de credenciamento, atendendo ao disposto no art. 62 desta Portaria.

 

Art.  66.  Os laboratórios já credenciados junto ao Ministério  da Economia,  na data da
publicação desta Portaria, e que ainda não sejam acreditados pela Coordenação-Geral de
Acreditação do INMETRO, deverão dar início ao processo de acreditação até o dia 31 de
agosto de 2020.

§ 1º A solicitação de acreditação protocolada junto à Coordenação-Geral de Acreditação
do INMETRO deve ser encaminhada para a Coordenação-Geral de Segurança e Saúde no
Trabalho em até 30 de novembro de 2020.

§ 2º Os laboratórios que se enquadrarem na situação indicada no caput deste artigo
deverão  concluir  o  processo  de  acreditação  até  31  de  agosto  de  2023,  devendo
encaminhar  à  Coordenação-Geral  de  Segurança  e  Saúde  no  Trabalho  toda  a
documentação indicada no art. 62 desta Portaria.

 

Art.  67.  A  suspensão  do  credenciamento  dar-se-á  mediante  o  descumprimento  de
qualquer critério ou requisito estabelecido nesta Portaria.

§  1º  A  suspensão  do  credenciamento  abrangerá  todos  os  ensaios  do  escopo  de
credenciamento do laboratório.

§ 2º Poderá ocorrer a suspensão parcial do laboratório caso a infração esteja relacionada
a procedimentos técnicos restritos a uma área de atuação específica, não prejudicando
os demais ensaios presentes no escopo do credenciamento do laboratório.

§  3º  A  suspensão  será  mantida  até  que  as  ações  corretivas  pertinentes  sejam
implementadas  e  consideradas  satisfatórias  pela  Coordenação-Geral  de  Segurança  e
Saúde no Trabalho.

§  4º  O  não  cumprimento  das  ações  corretivas  relativas  às  não  conformidades
evidenciadas, poderá resultar no cancelamento do credenciamento do laboratório.

§  5º  A  suspensão  da  acreditação  do  laboratório  junto  à  Coordenação-Geral  de
Acreditação  do  INMETRO  ensejará  a  automática  suspensão  do  credenciamento  do
laboratório junto ao Ministério da Economia.

 

Art.  68.  O  cancelamento  do  credenciamento  dar-se-á  mediante  ocorrência  de
falsificações ou adulterações de resultados,  na manipulação das  amostras ou outras
manobras que comprometam a idoneidade da instituição.

Parágrafo único.  O  cancelamento da acreditação do laboratório junto à Coordenação-
Geral  de  Acreditação  do  INMETRO  ensejará  automaticamente  o  cancelamento  do
credenciamento do laboratório junto ao Ministério da Economia.
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Art.  69.  O  laboratório  que tiver  seu credenciamento  junto  ao Ministério  da Economia
suspenso ou cancelado deverá interromper imediatamente o ensaio e o recebimento de
amostras.

 

Art. 70. Os casos de suspensão e cancelamento de credenciamento de laboratório junto
ao Ministério da Economia serão divulgados e mantidos no sítio eletrônico do Ministério
da Economia.

 

Subseção II

Da realização de ensaios laboratoriais dos Equipamentos de Proteção Individual

 

Art.  71.  Os  EPI  devem  ser  ensaiados  de  acordo  com  as  normas  técnicas  aplicáveis
especificadas nesta Seção.

 

Art. 72. Os laboratórios credenciados junto ao Ministério da Economia e os Organismos
de  Certificação  de  Produto  deverão  avaliar  o  equipamento  conjuntamente  com  os
respectivos Memoriais Descritivos, Manuais de Instrução e, ainda, com suas embalagens,
quando for o caso.

 

Art. 73. A adequação do Memorial Descritivo, do Manual de Instruções e da embalagem
do equipamento, apresentados pelo fabricante ou importador de EPI, quanto aos itens
elencados na  norma  técnica de ensaio  aplicável  e  nesta  Portaria,  deverá  constar  do
Relatório de Ensaio emitido pelo laboratório credenciado junto à Coordenação-Geral de
Segurança  e  Saúde  no  Trabalho  ou  do  Certificado  de  Conformidade  emitido  pelo
Organismo  de  Certificação  de  Produto  responsável  pela  realização  do  ensaio  do
equipamento, em campos específicos.

 

Art. 74. Deve ser verificada no Manual de Instruções a existência das informações que
não puderem ser marcadas no próprio EPI, conforme especificações constantes nesta
Seção.

 

Art.  75.  A  documentação  recebida pelo  laboratório  ou  Organismo  de  Certificação  de
Produto  para  fins  de  emissão  ou  renovação  de  Certificado de  Aprovação  deverá  ser
arquivada pelo prazo de 10 anos.

 

Art. 76. O relatório de ensaio, emitido por laboratório credenciado junto ao Ministério da
Economia, responsável pela realização de ensaio de equipamento para fins de emissão
ou renovação de Certificado de Aprovação deve conter, no mínimo:

I - dados da empresa requerente fabricante ou importadora cadastrada no sistema CAEPI
com informação de razão social, CNPJ e endereço;

II - em caso de EPI importado, os dados do fabricante estrangeiro do EPI;

III - classificação do equipamento ensaiado, conforme Anexo I da NR-6;

IV - norma técnica de ensaio aplicável;

V - descrição do equipamento ensaiado, elaborada pelo próprio laboratório;

VI - indicação dos tamanhos e cores do EPI, conforme ensaios realizados;

VII - referência (nome ou código) inequívoca do equipamento informada pelo fabricante
ou importador;

VIII  -  fotografias  nítidas  e  coloridas  do  equipamento  e  do  local  de  marcação  das
informações obrigatórias do item 6.9.3 da NR-6;
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IX - indicação do local de marcação das informações obrigatórias previstas na NR-6;

X  -  indicação  de  avaliação  do  Memorial  Descritivo,  do  Manual  de  Instruções  e  da
embalagem do EPI, atestando sua conformidade conforme esta Portaria.

XI  -  resultados  que  expressem  todos  os  valores  obtidos  para  cada  amostra  do
equipamento em todos os ensaios exigidos pela norma aplicável;

XII - conclusão que ateste a conformidade ou não conformidade do equipamento face
aos resultados obtidos; e

XIII - data e assinatura do responsável técnico ou do respectivo signatário autorizado. 

Parágrafo  único.  Para elaboração  do  relatório  de  ensaio,  além  dos demais requisitos
legais aplicáveis, os laboratórios devem observar que:

I  -  a  descrição  do EPI  deve restringir-se  a forma construtiva,  desenho,  matéria-prima,
materiais, componentes ou partes do equipamento, não devendo constar características
ou  adjetivos  subjetivos  que  não  possam  ser  comprovados  através  de  requisitos
normativos;

II - o relatório de ensaio deve indicar as cores e tamanhos das amostras ensaiadas, sendo
que se um produto for fabricado em várias cores, todas deverão ser ensaiadas em todos
os  ensaios  previstos  na  norma  aplicável,  exceto  quando houver  disposição  contrária
específica  na  norma  técnica  de  ensaio  aplicável,  no  Requisito  de  Avaliação  da
Conformidade ou nos instrumentos legais do Ministério da Economia; e

III  -  não é  permitida  a  transferência  de um resultado de ensaio  para várias amostras
mesmo que estas amostras sejam feitas com o mesmo material ou matéria-prima.

 

Art.  77.  O  Certificado  de  Conformidade,  emitido  por  Organismo  de  Certificação  de
Produto, com base em ensaio de equipamento para fins de emissão ou renovação de
Certificado de Aprovação, deve conter, no mínimo:

I - dados da empresa requerente fabricante ou importadora cadastrada no sistema CAEPI
com informação de razão social, CNPJ e endereço;

II - em caso de EPI importado, os dados do fabricante estrangeiro do EPI;

III  -  classificação  do  equipamento  ensaiado,  conforme  o  respectivo  Requisito  de
Avaliação da Conformidade vigente;

IV - norma técnica de ensaio aplicável;

V  -  descrição  do  equipamento  ensaiado,  elaborada  pelo  próprio  laboratório,  com
informação de variações de tamanhos e cores, conforme a necessidade de cada EPI;

VI - referência (nome ou código) inequívoca do equipamento informada pelo fabricante
ou importador;

VII - número do contrato e do certificado;

VIII - data de emissão e data de validade do Certificado;

IX - selo de conformidade do INMETRO; e

X - assinatura do responsável técnico ou do respectivo signatário autorizado.

Parágrafo único. As informações dos incisos I, II,  VI, VII  e VIII, bem como a descrição
resumida do EPI, deverão ser disponibilizadas no site do INMETRO.

 

Seção IV

Da avaliação de conformidade dos Equipamentos de Proteção Individual

 

Art. 78. O Certificado de Aprovação para os EPI que possuam Avaliação da Conformidade
no âmbito do SINMETRO será concedido pelo Ministério da Economia.
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Art. 79. Fica delegada ao INMETRO atribuição para:

I - coordenar a elaboração dos Regulamentos Técnicos da Qualidade e de Avaliação da
Conformidade  dos  Equipamentos  de  Proteção  Individual,  mediante  assessoria  da
Secretaria de Trabalho;

II  -  acreditar,  consoante  requisitos  mínimos  exigidos,  os organismos  de  avaliação de
conformidade ou laboratórios a serem homologados pelo Ministério da Economia; e

III - fiscalizar, em todo território nacional, diretamente ou através dos órgãos delegados,
com base na Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999, o cumprimento das disposições
contidas  nesta  portaria  relativas à  avaliação  da  conformidade dos  EPI  que  possuam
Regulamento de Avaliação da Conformidade em vigor no âmbito do SINMETRO.

 

Art. 80. Cabe ainda ao INMETRO o planejamento, o desenvolvimento e a implementação
dos programas de avaliação da conformidade dos EPI no âmbito do SINMETRO.

 

Seção V

Da suspensão e do cancelamento de Certificado de Aprovação de Equipamento de
Proteção Individual

 

Art.  81.  Cabe à Coordenação-Geral de Segurança e Saúde no Trabalho a apuração de
eventuais irregularidades nos EPI. 

 

Art. 82. Diante de indício de irregularidade, a Coordenação-Geral de Segurança e Saúde
no Trabalho deve iniciar processo administrativo e adotar as providências necessárias, de
acordo com a natureza da certificação do produto.

 

Art.  83.  Na  hipótese  de  EPI  certificado  com  base  em  laudo  emitido  por  laboratório
credenciado,  a Coordenação-Geral  de Segurança e Saúde no Trabalho deve solicitar à
unidade  regional  da  Secretaria  Especial  de  Previdência  e  Trabalho  do  Ministério  da
Economia o recolhimento de amostra do produto, para realização de ensaios. 

 

Art. 84. A amostra do EPI, deve:

I - pertencer ao mesmo lote de fabricação;

II - conter o número mínimo de unidades estabelecidas nas normas técnicas de ensaio;

III - ser apreendida no local de trabalho, revendedor, distribuidor, fabricante ou importador;
e

IV - ser encaminhada, posteriormente,  à Coordenação-Geral de Segurança e Saúde no
Trabalho.

 

Art.  85. Não sendo possível a apreensão do número mínimo de unidades necessárias,
esgotadas  as  possibilidades  previstas  no  art.  84   desta  Portaria,  a  fiscalização  deve
efetuar a apreensão das unidades disponíveis.

 

Art. 86.  A Coordenação-Geral de Segurança e Saúde no Trabalho encaminhará a amostra
apreendida para realização de ensaios a um laboratório credenciado junto ao Ministério
da Economia ou ao SINMETRO.

 

Participa.br http://www.participa.br/secretaria-de-trabalho/secretaria-de-trabalho-cons...

20 of 69 17/10/2019 20:23



Art.  87.  Caso  o  EPI  seja  certificado  por  meio  de  Termo  de  Responsabilidade  e
especificação  técnica  de  fabricação,  a  Coordenação-Geral  de  Segurança  e  Saúde  no
Trabalho  deve  solicitar  à  unidade  regional  da  Secretaria  Especial  de  Previdência  e
Trabalho do Ministério da Economia o recolhimento de amostra do equipamento, para
avaliação técnica.

Parágrafo  único.  A  avaliação  técnica  deve  considerar  a  compatibilidade  entre  as
características  do  produto  e  as  informações  constantes  tanto  no  Certificado  de
Aprovação quanto na documentação apresentada pelo fabricante ou importador.

 

Art.  88.  Comprovado  que  o  EPI  não  atende  aos  requisitos  mínimos  necessários,  a
Coordenação-Geral de Segurança e Saúde no Trabalho deve publicar ato suspendendo a
comercialização do lote analisado.

Parágrafo único. O EPI terá seu Certificado de Aprovação suspenso caso não possua a
marcação indelével do lote.

 

Art. 89. Publicado o ato de suspensão, a Coordenação-Geral de Segurança e Saúde no
Trabalho  deve  notificar  o  fabricante  ou  o  importador,  fornecendo  cópia  do  laudo  de
ensaio ou do relatório de avaliação técnica.

 

Art. 90. O fabricante ou importador pode apresentar defesa escrita à Coordenação-Geral
de Segurança e Saúde no Trabalho, no prazo de 10 dias, contados do recebimento da
notificação.

 

Art.  91. No caso de deferimento total da defesa, a Coordenação-Geral de Segurança e
Saúde no Trabalho deve revogar o ato de suspensão da comercialização. 

 

Art.  92.  O  indeferimento  parcial  ou total  da  defesa  acarreta  a  aplicação  de uma das
seguintes medidas:

I - cancelamento do lote do EPI; ou

II - cancelamento do Certificado de Aprovação.

 

Art. 93. Para o cancelamento do Certificado de Aprovação deve ser verificada uma das
seguintes situações:

I - descumprimento das exigências legais previstas para a certificação;

II – não atendimento das características do produto existentes à época da certificação e
que foram determinantes para a concessão do Certificado de Aprovação; ou

III - inexistência do produto na relação de EPI do Anexo I da NR-6.

 

Art. 94. É facultado ao interessado recorrer à Subsecretaria de Inspeção do Trabalho da
decisão de cancelamento da comercialização do Certificado de Aprovação ou do lote, no
prazo de 10 dias, com efeito suspensivo até a decisão final.

 

Art.  95.  Após  a  publicação  da  decisão  final,  caso  seja  aplicada  uma  das  medidas
previstas  no  art.  92  desta  Portaria,  o  fabricante  ou  importador  deve  providenciar  o
recolhimento dos equipamentos do comércio atacadista e varejista no prazo de 90 dias.

 

Art.  96.  Os Certificados de  Aprovação de todos os produtos  correspondentes a  itens
suprimidos do Anexo I da NR-6 serão automaticamente cancelados pela Coordenação-
Geral de Segurança e Saúde no Trabalho.
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Parágrafo único. Para a continuidade da comercialização do produto, para outros fins que
não  sejam  EPI,  o  fabricante  ou  importador  deve  providenciar  a  imediata  retirada  do
número do Certificados de Aprovação do produto, de sua embalagem e de toda a sua
documentação.

 

CAPÍTULO II

DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR

 

 
Art. 97. O Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, instituído pela Lei nº 6.321, de
14  de  abril  de  1976,  tem  por  objetivo  a  melhoria  da  situação  nutricional  dos
trabalhadores, visando promover sua saúde e prevenir doenças profissionais.

 

Art.  98.  Para  inscrever-se  no  PAT  e  usufruir  dos  correspondentes  benefícios
fiscais,  a  pessoa  jurídica  deverá  requerer  sua  inscrição  por  meio  de  sistema
informatizado disponível no sítio eletrônico do Ministério da Economia.

§ 1º O comprovante da inscrição no PAT deverá ser mantido nas dependências da
empresa, matriz e filiais, à disposição da Inspeção do Trabalho.
§ 2º A documentação relacionada aos gastos com o PAT e aos incentivos dele
decorrentes  será  mantida  à  disposição  da  Inspeção  do  Trabalho,  de  modo  a
possibilitar seu exame e confronto com os registros contábeis e fiscais exigidos
pela legislação.
§  3º  A  pessoa  jurídica  beneficiária,  a  fornecedora  e  a  prestadora  de  serviços  de
alimentação coletiva registradas no PAT devem atualizar os dados constantes de seu
registro  sempre  que  houver  alteração  de  informações  cadastrais,  sem  prejuízo  da
obrigatoriedade de prestar informações ao Ministério da Economia por meio da Relação
Anual de Informações Sociais - RAIS.

 

Art. 99. As pessoas jurídicas beneficiárias poderão incluir no PAT trabalhadores
de renda mais elevada, desde que esteja garantido o atendimento da totalidade
dos trabalhadores que percebam até cinco salários-mínimos, independentemente
da duração da jornada de trabalho.

Parágrafo  único.  O  benefício  concedido  aos  trabalhadores  que  percebam  até  cinco
salários-mínimos não poderá, sob qualquer pretexto, ter valor inferior àquele concedido
aos de rendimento mais elevado.

 

Art. 100. A participação financeira do trabalhador fica limitada a 20% (vinte por cento) do
custo direto da refeição.

 

Art.  101. Os programas de alimentação do trabalhador deverão propiciar condições de
avaliação do teor nutritivo da alimentação, conforme disposto no art. 3º do Decreto nº 5,
de 14 de janeiro de 1991.

§  1º  Entende-se  por  alimentação  saudável  o  direito  humano  a  um  padrão  alimentar
adequado às necessidades biológicas e sociais dos indivíduos, respeitando os princípios
da variedade, da moderação e do equilíbrio, dando-se ênfase aos alimentos regionais e
respeito  ao  seu  significado  socioeconômico  e  cultural,  no  contexto  da  Segurança
Alimentar e Nutricional.

§ 2º As pessoas jurídicas participantes do PAT, mediante prestação de serviços próprios
ou de terceiros, deverão assegurar qualidade e quantidade da alimentação fornecida aos
trabalhadores,  de  acordo  com  esta  Portaria,  cabendo-lhes  a  responsabilidade  de
fiscalizar o disposto neste artigo.
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§ 3º Os parâmetros nutricionais para a alimentação do trabalhador estabelecidos nesta
Portaria deverão ser calculados com base nos seguintes valores diários de referência
para macro e micronutrientes:

 

Nutrientes Valores

Valor energé co total 2000 calorias

Carboidrato 55-75%

Proteína 10-15%

Gordura Total 15-30%

Gordura Saturada < 10%

Fibra > 25g

Sódio ≤ 2400mg

 

I-  o  Percentual  Protéico-Calórico  (NdPCal%)  das  refeições  deverá  ser  de  no
mínimo 6% (seis por cento) e no máximo 10 % (dez por cento);
II  -  as  refeições  principais  (almoço,  jantar  e  ceia)  deverão  conter  de  seiscentas  a
oitocentas  calorias,  admitindo-se  um  acréscimo  de  vinte  por  cento  (quatrocentas
calorias)  em  relação  ao  Valor  Energético  Total  -  VET  de  duas mil  calorias por  dia  e
deverão corresponder a faixa de 30- 40% (trinta a quarenta por cento) do Valor Energético
Total diário;

III - as refeições menores (desjejum e lanche) deverão conter de trezentas a quatrocentas
calorias,  admitindo-se  um  acréscimo  de  vinte  por  cento  (quatrocentas  calorias)  em
relação ao Valor Energético Total de duas mil calorias por dia e deverão corresponder a
faixa de 15 - 20 % (quinze a vinte por cento) do Valor Energético Total diário; e

IV - as refeições principais e menores deverão seguir a seguinte distribuição de
macronutrientes, fibra e sódio:
 

Refeições
Carboidratos

(%)

Proteína

(%)

Gorduras

totais

(%)

Gorduras

saturadas

(%)

Fibras

(g)

Sódio

(mg)

Desjejum/lanche 60 15 25 < 10 4-5 360-480

Almoço/jantar/ceia 60 15 25 < 10 7-10 720-960

 

§  4º  Os  estabelecimentos  vinculados  ao  PAT  deverão  promover  educação
nutricional, inclusive mediante a disponibilização, em local visível ao público, de
sugestão de cardápio saudável aos trabalhadores, em conformidade com o § 3°
deste artigo.
§ 5º A análise de outros nutrientes poderá ser realizada, desde que não seja substituída a
declaração dos nutrientes solicitados como obrigatórios.

§  6º  Independente  da  modalidade  adotada  para  o  provimento  da  refeição,  a
pessoa jurídica beneficiária poderá oferecer aos seus trabalhadores uma ou mais
refeições diárias.

§  7º  O  cálculo  do  Valor  Energético  Total  será  alterado,  em  cumprimento  às
exigências laborais, em benefício da saúde do trabalhador, desde que baseado em
estudos de diagnóstico nutricional. 
§ 8º Quando a distribuição de gêneros alimentícios constituir benefício adicional
àqueles  referidos  nos  incisos  II,  III  e  IV  do  §  3º  deste  artigo,  os  índices  de
Percentual Protéico-Calórico (NdPCal%) e percentuais de macro e micronutrientes
poderão deixar de obedecer aos parâmetros determinados nesta Portaria,  com
exceção do sódio e das gorduras saturadas.
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§ 9º As empresas beneficiárias deverão fornecer aos trabalhadores portadores de
doenças  relacionadas  à  alimentação  e  nutrição,  devidamente  diagnosticadas,
refeições adequadas e condições amoldadas ao PAT, para tratamento de suas
patologias,  devendo  ser  realizada  avaliação  nutricional  periódica  destes
trabalhadores.
§ 10.  Os cardápios deverão oferecer, pelo menos uma porção de frutas e uma
porção de legumes ou verduras nas refeições principais (almoço, jantar e ceia) e
pelo menos uma porção de frutas nas refeições menores (desjejum e lanche).
§  11.  As  empresas  fornecedoras  e  prestadoras  de  serviços  de  alimentação
coletiva  do  PAT,  bem  como  as  pessoas  jurídicas  beneficiárias  na  modalidade
autogestão deverão possuir responsável técnico pela execução do programa.
§ 12. O responsável técnico do PAT é o profissional legalmente habilitado em Nutrição,
que tem por compromisso a correta execução das atividades nutricionais do programa,
visando à promoção da alimentação saudável ao trabalhador.

 

Art. 102. É vedado à pessoa jurídica beneficiária:

I – suspender, reduzir ou suprimir o benefício do PAT a título de punição ao trabalhador;

II – utilizar o PAT, sob qualquer forma, como premiação; e

III – utilizar o PAT em qualquer condição que desvirtue sua finalidade.
 

Art. 103. Todas as empresas participantes do PAT, beneficiárias, fornecedoras ou
prestadoras  de  serviço  de  alimentação  coletiva  e  respectivas  associações  de
classe,  deverão promover  a  realização  de  atividades  de  conscientização  e  de
educação alimentar para os trabalhadores, além de divulgação sobre métodos de
vida saudável, seja mediante campanhas, seja por meio de programas de duração
continuada.
 

Art. 104. Para a execução do PAT, a pessoa jurídica beneficiária poderá manter
serviço  próprio  de  refeições  ou  distribuição  de  alimentos,  inclusive  não
preparados, bem como firmar convênios com entidades que forneçam ou prestem
serviços de alimentação coletiva, desde que essas entidades sejam registradas
pelo Programa e se obriguem a cumprir o disposto na legislação do PAT e nesta
Portaria, condição que deverá constar expressamente do texto do convênio entre
as partes interessadas.
 

Art.  105.  As  empresas  produtoras  de  cestas  de  alimentos  e  similares,  que
fornecem componentes alimentícios devidamente embalados e registrados nos
órgãos competentes, para transporte individual, deverão comprovar atendimento
à legislação vigente.
 

Art.  106.  Quando a  pessoa jurídica  beneficiária  fornecer  a  seus  trabalhadores
documentos  de  legitimação,  como  cartões  eletrônicos,  magnéticos  ou  outros
oriundos de tecnologia adequada, que permitam a aquisição de refeições ou de
gêneros  alimentícios  em  estabelecimentos  comerciais,  o  valor  o  documento
deverá ser suficiente para atender às exigências nutricionais do PAT.
Parágrafo único. Cabe à pessoa jurídica beneficiária orientar devidamente seus
trabalhadores sobre a correta utilização dos documentos referidos neste artigo.
 

Art. 107. As pessoas jurídicas que pretendam credenciar-se como fornecedoras
ou prestadoras de serviços de alimentação coletiva deverão requerer seu registro
no  PAT  por  meio  de  sistema  informatizado  disponível  no  sítio  eletrônico  do
Ministério da Economia.
 

Art. 108. A pessoa jurídica será registrada no PAT nas seguintes categorias:
I – fornecedora de alimentação coletiva:
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a)  operadora  de  cozinha  industrial  e  fornecedora  de  refeições  preparadas
transportadas;
b) administradora de cozinha da contratante; e
c) fornecedora de cestas de alimento e similares, para transporte individual.
II – prestadora de serviço de alimentação coletiva:
a) administradora de documentos de legitimação para aquisição de refeições em
restaurantes e estabelecimentos similares (refeição convênio); e
b)  administradora  de  documentos  de  legitimação  para  aquisição  de  gêneros
alimentícios em estabelecimentos comerciais (alimentação convênio).
Parágrafo único. O registro poderá ser concedido nas duas modalidades aludidas
no  inciso  II,  sendo,  neste  caso,  obrigatória  a  emissão  de  documentos  de
legitimação distintos.
 

Art. 109. Cabe às prestadoras de serviços de alimentação coletiva:
I – garantir que os restaurantes e outros estabelecimentos por elas credenciados
se situem nas imediações dos locais de trabalho;
II – garantir que os documentos de legitimação para aquisição de refeições ou
gêneros  alimentícios  sejam  diferenciados  e  regularmente  aceitos  pelos
estabelecimentos  credenciados,  de  acordo  com  a  finalidade  expressa  no
documento;
III  –  reembolsar  ao  estabelecimento  comercial  credenciado  os  valores  dos
documentos de legitimação, mediante depósito na conta bancária em nome da
empresa credenciada, expressamente indicada para esse fim; e
IV  –  cancelar  o  credenciamento  dos  estabelecimentos  comerciais  que  não
cumprirem  as  exigências  sanitárias  e  nutricionais  e,  ainda,  que,  por  ação  ou
omissão, concorram para o desvirtuamento do PAT mediante o uso indevido dos
documentos de legitimação ou outras práticas irregulares, especialmente:
a)  a  troca  do  documento  de  legitimação  por  dinheiro  em  espécie  ou  por
mercadorias, serviços ou produtos não compreendidos na finalidade do PAT;
b) a exigência de qualquer tipo de ágio ou a imposição de descontos sobre o valor
do documento de legitimação; e
c)  o  uso  de  documentos  de  legitimação  que  lhes  forem  apresentados  para
qualquer outro fim que não o de reembolso direto junto à prestadora do serviço,
emissora do documento, vedada a utilização de quaisquer intermediários.
 

Art.  110.  Poderá  ser  cancelado  o  registro  da  pessoa  jurídica  fornecedora  ou
prestadora de serviços de alimentação coletiva que:
I  –  deixar  de  cumprir  obrigações  legítimas  de  reembolso  à  rede  de
estabelecimentos comerciais junto a ela credenciados; ou
II  –  deixar  de  garantir  a  emissão  de  documento  de  legitimação,  quando esta
modalidade estiver estabelecida em contrato com a empresa beneficiária.
 

Art.  111.  As  prestadoras  de  serviços  de  alimentação  coletiva  deverão  manter
atualizados os cadastros de todos os estabelecimentos comerciais junto a elas
credenciados, em documento que contenha as seguintes informações:
I – categoria do estabelecimento credenciado, com indicação de que:
a) comercializa refeições (restaurante, lanchonete, bar ou similar); ou
b)  comercializa  gêneros  alimentícios  (supermercado,  armazém,  mercearia,
açougue, peixaria, hortimercado, comércio de laticínios e/ou frios, padaria, etc.).
II – capacidade instalada de atendimento, com informação do número máximo de
refeições/dia,  medida  da  área  de  atendimento  ao  público,  número  de  mesas,
cadeiras ou bancos e o número de lugares possíveis em balcão, no caso do inciso
I, alínea “a”; e
III – capacidade instalada de atendimento, com indicação da área e equipamento,
tais como caixa registradora e outros, de modo a permitir que se verifique o porte
do estabelecimento, no caso do inciso I, alínea “b”.
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Parágrafo  único.  Cabe  às  prestadoras  de  serviços  de  alimentação  coletiva
proceder à verificação in loco das informações prestadas pelos estabelecimentos
comerciais  credenciados,  devendo  o  documento  de  cadastramento  ficar  à
disposição da Inspeção do Trabalho.
 

Art.  112.  O  fornecimento  de  documentos  de  legitimação,  para  as  finalidades
previstas  no  art.  106  desta  Portaria,  é  atribuição  exclusiva  das  empresas
prestadoras de serviço de alimentação coletiva, credenciadas em conformidade
com o disposto nesta Portaria.
Parágrafo  único.  A  pessoa  jurídica  beneficiária  celebrará  contrato  com  a
prestadora  de  serviço  de  alimentação  coletiva  visando  ao  fornecimento  dos
documentos de legitimação mencionados no caput, que poderão ser na forma de
cartões eletrônicos ou magnéticos, ou outra forma que se adeque à utilização na
rede de estabelecimentos conveniados.
 

Art. 113. Nos documentos de legitimação de que trata o art. 112, deverão constar:
I – razão ou denominação social da pessoa jurídica beneficiária;
II – numeração contínua, em sequência ininterrupta, vinculada à pessoa jurídica
beneficiária;
III – nome, endereço e CNPJ da prestadora de serviço de alimentação coletiva;
IV – prazo de validade; e
V  –  a  expressão  “válido  somente  para  pagamento  de  refeições”  ou  “válido
somente para aquisição de gêneros alimentícios”, conforme o caso.
§  1º  Na  emissão  dos  documentos  de  legitimação  deverão  ser  adotados
mecanismos que assegurem proteção contra falsificação.
§ 2º Os documentos de legitimação destinados à aquisição de refeição ou de
gêneros  alimentícios  serão  distintos  e  aceitos  pelos  estabelecimentos
conveniados,  de  acordo com a  finalidade  expressa em cada  um  deles,  sendo
vedada a utilização de instrumento único.
§ 3º A pessoa jurídica beneficiária deverá exigir que cada trabalhador firme uma
declaração, que será mantida à disposição da Inspeção do Trabalho, acusando o
recebimento  dos  documentos  de  legitimação,  na  qual  deverá  constar  a
numeração e a identificação da espécie dos documentos entregues.
§  4º  Quando  os  documentos  de  legitimação  previstos  nesta  Portaria  forem
concedidos sob a forma de cartões magnéticos ou eletrônicos, a pessoa jurídica
beneficiária  deverá  obter  de  cada  trabalhador  uma  única  declaração  de
recebimento do cartão, que será mantida à disposição da Inspeção do Trabalho, e
servirá como comprovação da concessão do benefício.
§  5º  Quando  os  documentos  de  legitimação  previstos  nesta  Portaria  forem
concedidos  sob  a  forma  de  cartões  magnéticos  ou  eletrônicos,  o  valor  do
benefício será comprovado mediante a emissão de notas fiscais pelas empresas
prestadoras  de  serviços  de  alimentação  coletiva,  além  dos  correspondentes
contratos celebrados entre estas e as pessoas jurídicas beneficiárias.
§ 6º Os documentos de legitimação destinam-se exclusivamente às finalidades
do PAT, sendo vedada sua utilização para outros fins.
§ 7º A validade do cartão magnético e/ou eletrônico, pelas suas características
operacionais, poderá ser de até cinco anos.

 

Art. 114. A execução inadequada do PAT acarretará o cancelamento da inscrição
ou registro no Ministério da Economia, com a consequente perda do incentivo
fiscal, sem prejuízo do disposto no art. 8º, parágrafo único, do Decreto nº 5, de 14
de janeiro de 1991.
 
Art. 115. As chefias de fiscalização das unidades descentralizadas da Secretaria Especial
de Previdência e Trabalho devem incluir no seu planejamento ações de divulgação e de
fiscalização do cumprimento da legislação do PAT.
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Art.  116.    O  planejamento  deve  contemplar  pessoas  jurídicas  cadastradas  e  não
cadastradas no PAT, com prioridade às empresas beneficiárias de médio e grande porte
sujeitas a tributação por lucro real, bem como às fornecedoras e prestadoras de serviços
de alimentação coletiva.

§1ºAs atividades de fiscalização das pessoas jurídicas cadastradas no PAT podem ser
organizadas em projeto específico ou executadas no contexto de outros projetos, desde
que atendidas as diretrizes de planejamento definidas pela Subsecretaria de Inspeção do
Trabalho.

§2º As ações de divulgação do PAT devem visar aos empregadores não cadastrados no
Programa, preferencialmente integrantes dos setores econômicos em relação aos quais
se tenham apurado indícios de fornecimento de alimentação ou de benefício equivalente
aos trabalhadores, sem prejuízo de outras ações direcionadas ao público em geral.

 

Art. 117. Nas ações fiscais em pessoas jurídicas beneficiárias, deve o Auditor-Fiscal do
Trabalho verificar, no mínimo, se:

I - há atendimento a todos os empregados da faixa salarial prioritária, correspondente a
rendimentos  de  valor  equivalente  a  até  cinco  salários  mínimos,  sempre  que  houver
inclusão, no Programa, de trabalhador de rendimento mais elevado;

II - o benefício concedido aos empregados da faixa salarial prioritária tem valor igual ou
superior ao concedido aos trabalhadores de rendimento mais elevado;

III - o valor cobrado ao conjunto dos trabalhadores atendidos no Programa não ultrapassa
vinte  por  cento  do  montante  do custo direto  e  exclusivo  dos  benefícios  concedidos,
considerando-se o período de apuração;

IV  -  o  empregador  se  abstém  de  utilizar  o  PAT  de  forma  a  premiar  ou  punir  os
trabalhadores;

V  -  são  observados  os  indicadores  paramétricos  do  valor  calórico  e  da  composição
nutricional dos alimentos disponibilizados aos trabalhadores;

VI -  há profissional  legalmente habilitado em nutrição regularmente registrado no PAT
como responsável técnico pela sua execução, de acordo com a modalidade adotada; e

VII - a fornecedora ou a prestadora de serviço de alimentação coletiva contratada pelo
empregador está regularmente registrada no Programa,  de acordo com a modalidade
adotada.

Parágrafo  único.  Independentemente  da  constatação  de  irregularidades,  as
informações referentes ao cumprimento dos itens listados neste artigo devem ser
consolidadas pelo Auditor-Fiscal do Trabalho em formulário-padrão do sistema
eletrônico do PAT.
 
Art.  118.  No caso de ação fiscal em empresas fornecedoras de alimentação coletiva,
deve o Auditor-Fiscal do Trabalho verificar, no mínimo, se:

I  -  são  observados  os  indicadores  paramétricos  do  valor  calórico  e  da  composição
nutricional dos alimentos disponibilizados aos trabalhadores;

II  -  há profissional  legalmente  habilitado em nutrição regularmente registrado no  PAT
como responsável técnico pela sua execução e vinculado ao registro do estabelecimento.

 

Art.  119. No caso de ação fiscal em prestadoras de serviços de alimentação coletiva,
deve o Auditor-Fiscal do Trabalho verificar, no mínimo, se a empresa:

I  –  procede à  verificação  in  loco das  informações prestadas pelos  estabelecimentos
comerciais credenciados e mantém, em sua posse, os seus cadastros atualizados;

II – credencia estabelecimentos comerciais que se situem nas imediações dos locais de
trabalho da(s) beneficiária(s) contratante(s), conforme a modalidade contratada;
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III – garante que os documentos de legitimação para a aquisição de refeições ou gêneros
alimentícios são regularmente aceitos pelos estabelecimentos credenciados, de acordo
com a finalidade expressa no documento;

IV  -  descredencia  os  estabelecimentos que  não  cumpram  as  exigências  sanitárias  e
nutricionais  do  PAT  ou  que  concorram  para  o  seu  desvirtuamento,  mediante  o  uso
indevido dos documentos de legitimação ou outras práticas irregulares;

V  -  há profissional  legalmente  habilitado em nutrição regularmente registrado no PAT
como responsável técnico pela sua execução e vinculado ao registro da empresa; e

VI  –  cumpre  as  obrigações  dispostas  no  art.  113  desta  Portaria,  relacionadas  aos
documentos de legitimação por ela administrados.

 

Art. 120. Excetuam-se das obrigatoriedades de verificação mínima dispostas nos artigos
117, 118 e 119 as ações fiscais indiretas decorrentes de desvinculações ou da inativação
ou cancelamento do registro de participantes registrados no sistema eletrônico do PAT,
quando gerarem indícios de descumprimento das seguintes obrigações:

I – Profissional legalmente habilitado em nutrição regularmente registrado no PAT como
responsável técnico pela sua execução; ou

II  –  Fornecedora  ou  prestadora  de  serviço  de  alimentação  coletiva  contratada  pela
beneficiária regularmente registrada no programa.

Parágrafo único. Para esse tipo de ação fiscal, e apenas nos casos de confirmação das
irregularidades relacionadas aos incisos deste artigo, o Auditor-Fiscal do Trabalho deve
preencher  o  formulário-padrão  do  sistema  eletrônico  do  PAT,  informando  no  campo
“irregularidades apuradas” sobre o procedimento de fiscalização indireta para apuração
de indícios em desvinculações entre cadastros.

 

Art. 121. O descumprimento das obrigações previstas na legislação do PAT caracteriza a
execução  inadequada  do  Programa  e  acarreta  a  aplicação  de  penalidades  conforme
previsto nesta Portaria.

§1º- Sem prejuízo do auto de infração ou, conforme o caso,  de outras disposições já  existentes sobre dupla visita  e
procedimento especial de fiscalização, o Auditor-Fiscal do Trabalho poderá conceder prazo para correção das seguintes
irregularidades,  desde  que  não  haja  reincidência  e  não  impossibilitem,  num  primeiro  momento,  o  oferecimento  de
alimentação saudável aos trabalhadores, conforme as regras do Programa:

I - não apresentação da documentação relacionada aos gastos com o Programa ou aos
incentivos fiscais dele decorrentes;

II  -  informações  cadastrais  inexatas  ou  desatualizadas,  desde  que  não  tenham  sido
mantidas  com  objetivo  fraudulento  e  que  não  comprometam  o  cumprimento  da
legislação do Programa;

III  -  descumprimento das obrigações adicionais dispostas nos §§ 9º e 10 do art.  101
desta Portaria, desde que não interfiram na composição nutricional e nos indicadores
paramétricos obrigatórios da alimentação oferecida aos trabalhadores, previstos no §3°
do mesmo artigo;  

IV – descumprimento de exigências relacionadas às ações de educação alimentar e nutricional, como as previstas no §4º
do art. 101 e no art. 103 desta Portaria; e

V - descumprimento, por parte da prestadora, das obrigações previstas nos incisos I, III,
IV e VI do art. 119 desta Portaria, desde que não fique evidenciado que a empresa tinha
prévio conhecimento dos fatos.

§2º - O prazo para correção de informações cadastrais não pode ser superior a 30
(trinta) dias.
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Art.  122.  No caso de constatação de irregularidades na  execução do PAT ou do não
cumprimento dos prazos concedidos para regularização nos casos previstos no artigo
anterior, deve o Auditor-Fiscal do Trabalho inserir relatório circunstanciado no Sistema
Eletrônico  de Informações  –  SEI  ou  em  outro  sistema  eletrônico  a  ser  definido pela
Subsecretaria  de  Inspeção  do  Trabalho,  propondo  o  cancelamento  da  inscrição  ou
registro da pessoa jurídica no Programa, o qual deverá conter:

I - identificação da pessoa jurídica com nome, inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica – CNPJ ou Cadastro Específico do INSS – CEI, Cadastro de Atividade Econômica
da Pessoa Física – CAEPF ou Cadastro  Nacional  de Obras – CNO,  acompanhado de
Cadastro  de  Pessoa  Física  –  CPF,  código  na  Classificação  Nacional  de  Atividades
Econômicas – CNAE e endereço completo dos estabelecimentos abrangidos pela ação
fiscal;

II - identificação da pessoa jurídica matriz com nome, inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica – CNPJ, código na Classificação Nacional de Atividades Econômicas –
CNAE e endereço completo do estabelecimento matriz, quando a ação tiver abrangido
apenas estabelecimento(s) filial(is);

III - descrição clara dos fatos considerados como infração;

IV - citação expressa dos dispositivos legais e normativos considerados infringidos;

V – indicação precisa do termo inicial da primeira irregularidade verificada e da data de
encerramento da ação fiscal; e

VI  -  assinatura  e  identificação  do  Auditor-Fiscal  do  Trabalho,  contendo  nome,
cargo e número da Carteira de Identidade Fiscal – CIF.
 
Art. 123. A apuração de irregularidades por parte de empresa fornecedora ou prestadora
pode  ocorrer  isoladamente  ou  por  corresponsabilidade  com  a(s)  beneficiária(s)
contratante(s),  devendo,  em  qualquer  um  dos  casos,  ser  também  proposto  o
cancelamento  do  respectivo  registro  no  PAT,  em  relatório  apartado  e  elaborado  nos
moldes previstos no art. 122.

 

Art.  124.  O relatório circunstanciado deve ser  encaminhado no Sistema Eletrônico de
Informações  ou  em  outro  sistema  eletrônico  a  ser  definido  pela  Subsecretaria  de
Inspeção do Trabalho à seção,  setor ou núcleo de segurança e saúde no trabalho da
unidade  descentralizada  da  Secretaria  Especial  de  Previdência  e  Trabalho  com
competência fiscal sobre o estabelecimento inspecionado.

Parágrafo único. O Auditor-Fiscal do Trabalho deve registrar o número de protocolo do processo administrativo para
consigná-lo em formulário padrão no sistema eletrônico do PAT.

 

Art. 125. Instruído o processo com o relatório circunstanciado, deve ser encaminhado à
seção, setor ou núcleo de segurança e saúde no trabalho da unidade descentralizada da
Secretaria  Especial  de  Previdência  e  Trabalho  responsável  pela  circunscrição  do
estabelecimento matriz, no caso de beneficiárias ou prestadoras, ou do estabelecimento
inspecionado, no caso de fornecedoras.

§ 1º No caso de recebimento de processo com relatório circunstanciado referente à ação
fiscal  realizada  em  estabelecimento  filial  de  beneficiária  ou  prestadora,  a  unidade
regional responsável pela circunscrição da matriz pode optar por dispensar a realização
de nova ação, dando prosseguimento ao processo exclusivamente com embasamento no
relatório  oriundo  da  fiscalização  na  filial,  ou  realizar  ação  fiscal  complementar  no
estabelecimento  matriz,  devendo,  no  caso  de  irregularidades,  apensar  ao processo  o
relatório circunstanciado da nova ação fiscal.

§  2º  A  seção,  setor  ou  núcleo  de  segurança  e  saúde  no  trabalho  da  unidade
descentralizada da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho competente deve, no
prazo máximo de dez dias a contar do recebimento do relatório circunstanciado referente
à última ação fiscal realizada, notificar o interessado, titular da inscrição ou registro, da
instauração do processo.
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§  3º  O  termo  de  notificação  deve  indicar  os  dispositivos  normativos  considerados
infringidos e apurados em cada ação fiscal, o prazo para a apresentação de defesa e o
local para a sua apresentação.

§ 4º A notificação via postal deve ser feita com aviso de recebimento – AR.

§ 5º Não sendo localizado o empregador nos endereços registrados nos cadastros oficiais, deve-se promover sua
notificação por edital, em conformidade com o art. 26, § 4º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

§  6º  Ressalvado  o  caso  do  §  5º  deste  artigo,  o  termo  de  notificação  será
acompanhado  de  cópia  integral  do(s)  relatório(s)  circunstanciado(s)  a  que  se
referem os artigos 122 e 123, conforme o caso, assim como dos documentos que
o(s) instruem.
 

Art.  126.  O  interessado  tem  prazo  de  dez  dias  para  apresentação  de  defesa,
contados  do  recebimento  da  notificação,  observadas  as  regras  referentes  à
organização e tramitação de processos e multas administrativas.
 
Art.  127.  A  seção,  setor  ou  núcleo  de  segurança  e  saúde  no  trabalho  da  unidade
descentralizada  da  Secretaria  Especial  de  Previdência  e  Trabalho,  ainda  que  não
apresentada defesa,  deve encaminhar o processo à unidade de multas e recursos da
mesma  unidade  descentralizada,  a  qual  deve  distribuir  o  processo  para  análise  e
elaboração de parecer sobre a proposta de cancelamento.

§ 1º O analista designado pela unidade de multas e recursos poderá, mediante despacho
fundamentado  e  diante  dos  argumentos  apresentados  pelo  defendente,  solicitar,  por
meio de sua chefia, a manifestação do autor do relatório, o qual terá o prazo de dez dias
para fazê-lo, a contar do seu recebimento.

§ 2º No caso do §1º deste artigo, a unidade de multas e recursos deve cientificar o titular
interessado do inteiro teor da manifestação do autor do relatório, concedendo o prazo de
dez dias para que apresente novas razões, se entender necessário.

§ 3º No caso do parágrafo anterior, ainda que o interessado não apresente novas razões,
a  unidade de multas  e recursos  deve distribuir  novamente o processo para  análise  e
elaboração de parecer sobre a proposta de cancelamento.

§ 4º Fundamentada na instrução completa dos autos, a unidade de multas e recursos
competente deve decidir sobre o acolhimento ou não da proposta de cancelamento da
inscrição ou registro no PAT.

§ 5º A unidade de multas e recursos competente comunicará a decisão ao interessado,
aplicando-se, no que couber, as regras do artigo 125.

 
Art. 128. Da decisão que acolher a proposta de cancelamento da inscrição ou registro no
PAT,  cabe recurso no prazo de dez dias,  a  ser  protocolizado na unidade  de multas  e
recursos que proferiu a decisão e dirigido à Coordenação-Geral de Recursos – CGR da
Secretaria de Trabalho.

§ 1º Cabe à unidade de multas e recursos o juízo de admissibilidade recursal, conforme
disposto na  as  regras referentes à  organização  e  tramitação  de processos  e  multas
administrativas.

§2°  Instruído  o  processo  com  o  recurso,  será  encaminhado à  Coordenação-Geral  de
Recursos, que decidirá sobre o cancelamento da inscrição ou registro.

§  3º  Na  hipótese  de  não  ser  interposto  recurso,  a  unidade  de  multas  e  recursos
formalizará o cancelamento da inscrição ou registro no Programa de Alimentação do
Trabalhador pela publicação da decisão final no Diário Oficial da União.

§ 4º No caso do parágrafo anterior,  publicada a decisão no Diário Oficial  da União, a
unidade  de  multas  e  recursos  encaminhará  o  processo  à  Coordenação-Geral  de
Segurança e Saúde no Trabalho, para as providências estabelecidas no §2º do art. 129
desta Portaria.
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Art.  129.  Na hipótese de interposição de recurso, o cancelamento da inscrição ou do
registro,  determinado por  decisão  administrativa irrecorrível  da  Coordenação-Geral  do
Recursos, será formalizado pela publicação da decisão final no Diário Oficial da União.

§ 1º Publicada a decisão no Diário Oficial da União, a Coordenação-Geral do Recursos
encaminhará o processo à Coordenação-Geral de Segurança e Saúde no Trabalho, para
as providências cabíveis.

§2º  Compete  à  Coordenação-Geral  de  Segurança  e  Saúde  no  Trabalho,  após  o
cancelamento da inscrição ou registro no sistema eletrônico do PAT:

I – comunicar ao interessado a decisão final, salvo nos casos em que, por ocasião da
decisão mencionada no art. 127, § 5º, tiver sido necessária a notificação por Edital;

II  –  enviar  novo  processo  à  chefia  de  fiscalização  da  unidade  descentralizada  da
Secretaria  Especial  de  Previdência  e  Trabalho  com  competência  fiscal  sobre  o
estabelecimento matriz,  para levantamento retroativo  do débito de FGTS,  no caso de
cancelamento de inscrição de beneficiária; e

III – enviar parecer final sobre o cancelamento à Secretaria Especial da Receita
Federal  do  Brasil  e  à  Secretaria  de  Previdência,  da  Secretaria  Especial  de
Previdência e Trabalho, para as providências de suas competências.
 
Art. 130. O Auditor-Fiscal do Trabalho designado para o levantamento de débito de FGTS
deve considerar o período compreendido entre o termo inicial da primeira irregularidade e
a data de sua própria ação fiscal, posterior ao cancelamento da inscrição, observado o
prazo prescricional.

Parágrafo  único.  Após  o  levantamento  de  débito,  o  processo  deve  ser
encaminhado  à  Coordenação-Geral  de  Segurança  e  Saúde  no  Trabalho,  para
comprovação  das  providências  tomadas  e  arquivamento  do  processo  de
cancelamento de inscrição ou registro.

 

Art. 131. Na hipótese de apresentação de novo pedido de inscrição ou registro que tenha
sido  cancelado  em  virtude  de  processo  administrativo,  a  seção,  setor  ou  núcleo  de
segurança e saúde no trabalho  da unidade descentralizada  da Secretaria  Especial  de
Previdência  e  Trabalho  deve  exigir  as  provas  do  saneamento  das  irregularidades
determinantes  da  decisão  do  cancelamento,  que  deverão  compor  novo  processo
administrativo.

§ 1º A nova inscrição ou registro somente poderá ser requerida pelo estabelecimento
matriz, no caso das beneficiárias ou prestadoras.

§  2º  A  seção,  setor  ou  núcleo  de  segurança  e  saúde  no  trabalho  da  unidade
descentralizada  da  Secretaria  Especial  de  Previdência  e  Trabalho  deve  avaliar  a
necessidade de realização de ação fiscal para atestar a regularização.

§  3º  Independentemente  da  realização  de  nova  ação  fiscal,  o  processo  deve  ser
encaminhado  à  unidade  de  multas  e  recursos,  que  o  distribuirá  para  analista,  para
elaboração de parecer sobre a regularidade do solicitante quanto às regras de execução
do PAT.

§ 4º Fundamentada na instrução completa dos autos, a unidade de multas e recursos deve
decidir sobre o acolhimento ou não do pedido de nova inscrição ou registro no PAT.

§ 5º A unidade de multas e recursos competente comunicará a decisão ao interessado,
aplicando-se, no que couber, as regras do artigo 125.

 

Art. 132. Da decisão que não acolher o pedido de nova inscrição ou registro no PAT, cabe
recurso no prazo de dez dias, a ser protocolizado na unidade de multas e recursos da
unidade descentralizada da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho que proferiu a
decisão e dirigido à Coordenação-Geral de Recursos.

§ 1º Cabe à unidade de multas e recursos o juízo de admissibilidade recursal, conforme
disposto  nas  regras  referentes  à  organização  e  tramitação  de  processos  e  multas
administrativas.
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§2°  Instruído  o  processo  com  o  recurso,  será  encaminhado à  Coordenação-Geral  de
Recursos, que decidirá sobre o deferimento de nova inscrição ou registro no PAT.

 

Art.  133.  A  unidade  de  multas  e  recursos  ou  a  Coordenação-Geral  de  Recursos,  a
depender da interposição de apelo, encaminhará o processo com a decisão final sobre o
pedido de nova inscrição ou registro no PAT à Coordenação-Geral de Segurança e Saúde
no Trabalho, à qual compete:

I-  comunicar ao interessado a decisão final,  salvo nos casos em que,  por  ocasião da
decisão mencionada no art. 131, § 5º, tiver sido necessária a notificação por Edital; e

II- permitir no sistema eletrônico do PAT que a própria empresa promova sua nova
inscrição ou registro no Programa.

 

Art. 134. Aos procedimentos relativos ao trâmite dos processos de cancelamento
e de solicitação de nova inscrição ou registro aplicam-se,  subsidiariamente, as
regras previstas nas regras referentes à organização e tramitação de processos e
multas administrativas.
 

CAPÍTULO III

DA SEGURANÇA E SAÚDE DOS MOTORISTAS PROFISSIONAIS DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS E

COLETIVO DE PASSAGEIROS

 

Seção I
Condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera, de repouso e de descanso dos

motoristas profissionais

 

Art. 135. As condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera, de
repouso  e  de  descanso  dos  motoristas  profissionais  de  transporte  rodoviário  de
passageiros e de cargas a que se referem o art. 9º da Lei nº 13.103, de 02 de março de
2015 e o Art. 4º do Decreto nº 8.433, de 16 de abril de 2015, devem atender ao disposto
nesta Seção.

 

Art. 136. As instalações sanitárias devem:

I - ser localizadas a uma distância máxima de 250 (duzentos e cinquenta) metros do local
de estacionamento do veículo;

II - ser separadas por sexo;

III - possuir gabinetes sanitários privativos, dotados de portas de acesso que impeçam o
devassamento, com dispositivo de fechamento, além de cesta de lixo e papel higiênico;

IV - dispor de lavatórios dotados de espelhos, material para higienização e para secagem
das mãos;

V - ser dotadas de chuveiros com água fria e quente;

VI - seguir a proporção mínima de 1 (um) gabinete sanitário, 1 (um) lavatório e 1 (um)
chuveiro, por sexo, para cada 20 (vinte) vagas ou fração, considerando a quantidade total
de vagas existentes no estacionamento;

VII - ser providos de rede de iluminação; e

VIII - ser mantidas em adequadas condições de higiene, conservação, funcionamento e
organização.

§ 1º Os vasos sanitários devem possuir assento com tampa.

§ 2º O local dos chuveiros pode ser separado daquele destinado às instalações com
gabinetes sanitários e lavatórios.
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§  3º  Nas  instalações  sanitárias  masculinas  é  permitida  a  instalação  adicional  de
mictórios.

§ 4º As instalações sanitárias femininas podem ser reduzidas em até 70% da proporção
prevista no inciso VI, nos locais em que houver baixa demanda de usuárias, desde que
assegurada a existência de pelo menos uma instalação sanitária feminina.

§  5º  Para  cumprimento  do  disposto  nesta  Seção,  não  é  permitida  a  utilização  de
banheiros químicos.

 

Art. 137. Os compartimentos destinados aos chuveiros devem:

I - ser individuais;

II - ser dotados de portas de acesso que impeçam o devassamento, com dispositivo de
fechamento;

III - possuir ralos sifonados com sistema de escoamento que impeça a comunicação das
águas servidas entre os compartimentos e que escoe toda a água do piso;

IV - dispor de suporte para sabonete e cabide para toalha;

V - ter área mínima de 1,20m²; e

VI - possuir estrado removível em material lavável e impermeável.

 

Art. 138. Medidas adequadas devem ser adotadas para garantir que o esgotamento das
águas utilizadas não seja fonte de contaminação.

 

Art. 139. Os ambientes para refeições podem ser de uso exclusivo ou compartilhado com
o público em geral, devendo sempre:

I - ser dotados de mesas e assentos;

II - ser mantidos em adequadas condições de higiene, limpeza e conforto; e

III - permitir acesso fácil às instalações sanitárias e às fontes de água potável.

 

Art. 140. É permitido que os usuários dos locais de espera, de repouso e de descanso
utilizem  a  própria  caixa  de  cozinha  ou  equipamento  similar  para  preparo  de  suas
refeições.

 

Art. 141. Deve ser disponibilizada gratuitamente água potável em quantidade suficiente,
por  meio  de  copos  descartáveis  ou  individuais,  bebedouro  de  jato  inclinado  ou
equipamento similar que garanta as mesmas condições.

 

Art. 142. Todo local de espera, de repouso e de descanso deve conter sinalização vertical
e  horizontal  informando  as  regras  de  movimentação,  as  áreas  destinadas  ao
estacionamento e o pátio de manobra de veículos, bem como a indicação da localização
das instalações sanitárias e dos ambientes para refeições.

 

Art.  143.  Os  locais  de  espera,  de  repouso  e  de  descanso  situados  em  rodovia
pavimentada devem possuir pavimentação ou calçamento.

 

Art.  144.  Todo local  de  espera,  de  repouso e  de  descanso  deve  possuir  sistema de
vigilância e/ou monitoramento eletrônico.

Parágrafo único. O local de espera, de repouso e de descanso que exija dos usuários
pagamento de taxa para permanência do veículo deve ser cercado e possuir controle de
acesso.
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Art.  145.  É proibida a venda,  o fornecimento e o  consumo de bebidas alcoólicas nos
locais de espera, de repouso e de descanso.

 

Art. 146. É vedado o ingresso e a permanência de crianças e adolescentes nos locais de
espera, de repouso e de descanso, salvo quando acompanhados pelos responsáveis ou
por eles autorizados.

 

Art. 147. Aos estabelecimentos de propriedade do transportador, do embarcador ou do
consignatário  de  cargas,  bem  como  nos  casos  em  que  esses  mantiverem  com  os
proprietários destes locais contratos que os obriguem a disponibilizar locais de espera,
de  repouso  e  de  descanso  aos  motoristas  profissionais  aplicam-se  as  Normas
Regulamentadoras de Segurança e Saúde do Trabalho.

 

Seção II

Da realização dos exames toxicológicos por motoristas profissionais

 

Art. 148. A realização dos exames toxicológicos previstos nos §§ 6º e 7º do art. 168 da CLT
por motoristas profissionais do transporte rodoviário coletivo de passageiros e do transporte
rodoviário de cargas é regulamentada por esta Seção.

 

Art. 149. Os exames toxicológicos serão realizados previamente à admissão e por ocasião do
desligamento.

§ 1º Os exames toxicológicos devem:

I - ter janela de detecção para consumo de substâncias psicoativas, com análise retrospectiva
mínima de 90 (noventa) dias; e

II - ser avaliados em conformidade com os parâmetros estabelecidos no Quadro constante no
Anexo X. 

§ 2º Os exames toxicológicos não devem:

I - ser parte integrantes do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO;

II - constar de atestados de saúde ocupacional; e

III - estar vinculados à definição de aptidão do trabalhador.

 

Art. 150. A validade do exame toxicológico será de 60 (sessenta) dias, a partir da data da
coleta da amostra, podendo seu resultado ser utilizado neste período para todos os fins de
que trata o § 1º do art. 149. Parágrafo único. O exame toxicológico previsto pela Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, desde que realizado nos últimos
60 (sessenta) dias, poderá ser utilizado para os fins do § 1º do art. 149.

 

Art. 151. O exame toxicológico de que trata esta Seção somente poderá ser realizado por
laboratórios acreditados pela Acreditação Forense para Exames Toxicológicos de Larga
Janela de Detecção do Colégio Americano de Patologia - CAP-FDT ou por Acreditação
concedida pelo INMETRO de acordo com a Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, com requisitos
específicos que incluam integralmente as "Diretrizes sobre o Exame de Drogas em Cabelos e
Pelos: Coleta e Análise" da Sociedade Brasileira de Toxicologia, além de requisitos adicionais
de toxicologia forense reconhecidos internacionalmente.
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§ 1º O exame toxicológico deve possuir todas suas etapas protegidas por cadeia de custódia,
garantindo a rastreabilidade de todo o processo além de possuir procedimento com validade
forense para todas as etapas analíticas (descontaminação, extração, triagem e confirmação). 

§ 2º Os laboratórios devem entregar ao trabalhador laudo laboratorial detalhado em que
conste a relação de substâncias testadas, bem como seus respectivos resultados.

§ 3º Os resultados detalhados dos exames e da cadeia de custódia devem ficar armazenados
em formato eletrônico pelo laboratório executor por no mínimo 5 (cinco) anos.

 

Art. 152.  É assegurado ao trabalhador que realiza exame toxicológico:

I - o direito à contraprova e à confidencialidade dos resultados dos exames; e

II - o acesso à trilha de auditoria do seu exame.

 

Art. 153. Os laboratórios devem disponibilizar Médico Revisor para proceder à interpretação
do laudo laboratorial e emissão do relatório médico, sendo facultado ao empregador optar
por outro Médico Revisor de sua escolha.

§ 1º Cabe ao Médico Revisor emitir relatório médico, concluindo pelo uso indevido ou não de
substância psicoativa.

§ 2º O Médico Revisor deve considerar, dentre outras situações, além dos níveis da
substância detectada no exame, o uso de medicamento prescrito, devidamente comprovado.

§ 3º O Médico Revisor deve possuir conhecimentos para interpretação dos resultados
laboratoriais.

§ 4º O relatório médico emitido pelo Médico Revisor deve conter:

I - nome e CPF do trabalhador;

II - data da coleta da amostra;

III - número de identificação do exame;

IV - identificação do laboratório que realizou o exame;

V - data da emissão do laudo laboratorial; VI - data da emissão do relatório; e

VII - assinatura e número de inscrição no Conselho Regional de Medicina – CRM.

§ 5º O relatório médico deve concluir pelo uso indevido ou não de substância psicoativa, sem
indicação de níveis ou tipo de substância.

§ 6º O trabalhador deve entregar ao empregador o relatório médico emitido pelo Médico
Revisor em até 15 dias após o recebimento.

 

Art. 154. Os exames toxicológicos devem testar, no mínimo, a presença das seguintes
substâncias:

I - maconha e derivados;

II - cocaína e derivados, incluindo crack e merla;

III - opiáceos, incluindo codeína, morfina e heroína;

IV - anfetaminas e metanfetaminas;

V - "ecstasy" (MDMA e MDA);

VI - anfepramona;

VII - femproporex; e
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VIII - mazindol.

 

Art. 155. Para a realização dos exames toxicológicos devem ser coletadas duas amostras,
conforme procedimentos de custódia indicados pelo laboratório executor, com as seguintes
finalidades:

I - para proceder ao exame completo, com triagem e exame confirmatório; e 

II - para armazenar no laboratório, por no mínimo 5 (cinco) anos, a fim de se dirimirem
eventuais litígios.

 

Art. 156. Os laboratórios executores de exames toxicológicos de que trata esta Portaria
devem encaminhar, semestralmente, à Coordenação Geral de Segurança e Saúde no Trabalho
dados estatísticos detalhados dos exames toxicológicos realizados, resguardando a
confidencialidade dos trabalhadores.

 

CAPÍTULO IV DO CADASTRAMENTO DE EMPRESAS E INSTITUIÇÕES QUE UTILIZAM
BENZENO

 

Art. 157. São estabelecidos por este Capítulo os procedimentos para análise das solicitações
de cadastramento, na Coordenação-Geral de Segurança e Saúde no Trabalho, de empresas e
instituições que utilizam benzeno, conforme previsto no item 4 e subitens do Anexo 13-A
(Benzeno), da NR-15 (Atividades e Operações Insalubres).

 

Art. 158. Os pedidos de cadastramento devem ser dirigidos à Coordenação Geral de
Segurança e Saúde no Trabalho e instruídos com os documentos que comprovem as
informações previstas nos subitens 4.1 e 4.1.3.1 do Anexo 13-A da NR-15 e o cumprimento
da legislação do benzeno.

 

Art. 159. A solicitação de cadastramento, juntamente com a documentação pertinente, deve
ser encaminhada pela Coordenação Geral de Segurança e Saúde no Trabalho à unidade de
Segurança e Saúde do Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho da Unidade da
Federação onde se localiza o estabelecimento ou instalação objeto do pedido. 

§ 1º A unidade local de Segurança e Saúde do Trabalho deverá inspecionar as instalações da
empresa para avaliar:

I - a conformidade do Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno -
PPEOB;

II - a composição da representação dos trabalhadores prevista no item 9 do Anexo 13-A da
NR-15 no Grupo de Representação dos Trabalhadores do Benzeno - GTB;

III - a existência de equipamentos que possuam tecnologias com capacidade de minimizar as
emissões; e

IV - a adoção de processos baseados nas tecnologias previstas no inciso III.

§ 2º Nas empresas de transporte, a inspeção deverá ser em um ou mais estabelecimentos
onde estejam disponíveis os equipamentos, veículos ou embarcações mais representativos
dos processos de trabalho em que o benzeno seja manipulado ou transportado. 

§ 3º É obrigatória a verificação, nas empresas mencionadas no §2º, da existência de
mecanismos para garantir o efetivo controle da jornada de trabalho dos motoristas ou
condutores que transportam benzeno, devendo ser indeferido o cadastramento se for
apurada a prática habitual de sobrejornada de trabalho.
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Art. 160. O resultado da inspeção prevista no art. 159 será informado pelo Auditor-Fiscal do
Trabalho à seção, setor ou núcleo de segurança e saúde no trabalho da unidade
descentralizada da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho em relatório
circunstanciado, com conclusão pela regularidade ou não das instalações, equipamentos e
processos de trabalho e necessidade de notificação da empresa para cumprimento de
exigências decorrentes de inconformidades ou insuficiência de informações no Programa de
Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno. 

§ 1º Havendo exigências, a seção, setor ou núcleo de segurança e saúde no trabalho da
unidade descentralizada da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho notificará a
empresa, que terá prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da notificação, para
regularizar os itens dela constantes. 

§2º Fica garantido à empresa o direito de solicitar dilação do prazo ou recorrer da exigência,
na forma prevista na NR-28.

§3º Da decisão da Superintendência Regional do Trabalho caberá recurso para a
Coordenação Geral de Segurança e Saúde no Trabalho.

§4º Ao término do prazo constante da notificação, deverá ser realizada nova inspeção na
empresa para verificação do cumprimento das exigências. 

 

Art. 161. A Superintendência Regional do Trabalho deverá encaminhar o processo à
Coordenação Geral de Segurança e Saúde no Trabalho com manifestação acerca do
cadastramento, que poderá ser:

I - pelo deferimento, quando verificada a regularidade das instalações, equipamentos e
processos de trabalho ou o cumprimento das exigências previstas no art. 160; ou 

II - pelo indeferimento, quando decorrido o prazo sem correção das irregularidades.

Parágrafo único. Para subsidiar sua manifestação, a unidade descentralizada da Secretaria
Especial de Previdência e Trabalho poderá ouvir a comissão estadual do benzeno, caso exista
na Unidade da Federação.

 

Art. 162. A partir de indícios ou denúncia de descumprimento da legislação do benzeno,
deverá ser verificada a existência de infração, por meio de análise documental ou inspeção
das instalações, equipamentos, processos produtivos e de trabalho. 

§1º Constatada infração à legislação do benzeno, a empresa será notificada para corrigir as
irregularidades, podendo ser concedido prazo de até 60 (sessenta) dias, contados do
recebimento da notificação. 

§ 2º O prazo previsto no § 1º poderá ser prorrogado na forma prevista na NR-28.

 

Art. 163. Caso a empresa não promova a regularização dos itens nos prazos estabelecidos, a
unidade descentralizada da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho encaminhará o
processo à Coordenação Geral de Segurança e Saúde no Trabalho, acompanhado dos
documentos pertinentes, com sugestão de suspensão do cadastramento da empresa, sem
prejuízo da lavratura dos autos de infração devidos pelo descumprimento da legislação.

§1º Nos processos de suspensão do cadastramento de empresa, a Coordenação Geral de
Segurança e Saúde no Trabalho poderá solicitar manifestação outros órgãos técnicos
competentes. 

§ 2º Da decisão que concluir pela suspensão do cadastramento caberá recurso à
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho no prazo de 10 (dez) dias contados da data da
ciência, na forma da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
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Art. 164. As empresas e instituições que deixam de utilizar benzeno podem solicitar, junto à
Coordenação Geral de Segurança e Saúde no Trabalho, a exclusão voluntária do cadastro
disposto no art. 158.

Parágrafo único. Os pedidos de exclusão voluntária devem ser dirigidos à Coordenação Geral
de Segurança e Saúde no Trabalho.

 

Art. 165. A solicitação de exclusão do cadastro deve ser assinada pelo representante legal da
empresa, com anexação de cópia do contrato social e sua última alteração ou carta de
preposto.

 

Art. 166. A solicitação de exclusão do cadastro deverá conter uma Declaração de
Responsabilidade, assinada pelo responsável pelo Programa de Prevenção da Exposição
Ocupacional ao Benzeno e pelo representante legal da empresa, com as seguintes
informações:

I - a não produção, transporte, armazenamento, utilização ou manipulação de benzeno ou
misturas líquidas que contenham benzeno igual ou acima de 1% em volume em seu processo
produtivo;

II - a ausência de benzeno e suas misturas acima de 1% em volume em depósitos, tanques,
vasos, almoxarifado e outras dependências da empresa;

III - a destinação dos produtos restantes, dos resíduos e dos materiais e equipamentos
contaminados; e

IV - a garantia do atendimento pela empresa dos requisitos da Portaria nº 776, de 28 de Abril
de 2004, do Ministério da Saúde, quanto à vigilância à saúde de todos os trabalhadores
incluídos no Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno que trabalharam
durante o período de seu cadastramento.

 

Art. 167. A Coordenação-Geral de Segurança e Saúde no Trabalho poderá enviar a solicitação
de exclusão do cadastro à Superintendência Regional do Trabalho responsável pela
circunscrição em que se localiza o estabelecimento ou instalação objeto da solicitação para
realização de inspeção, visando à verificação das informações prestadas na Declaração de
Responsabilidade.   

 

CAPÍTULO V

DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE OBRAS E DO REGISTRO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE

SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO

 
 

Seção I

Da comunicação prévia de obras
 

Art. 168. A Comunicação Prévia de Obras, prevista na NR-18, que dispõe sobre condições
e meio ambiente  de trabalho  na indústria  da construção,  deve ser  feita  por  meio do
Sistema  de  Comunicação  Prévia  de  Obras  -  SCPO,  disponível  no  sítio  eletrônico  do
Ministério da Economia.

 

Seção II

Do registro dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
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Art.  169.  O  registro  dos  Serviços  Especializados  em  Engenharia  de  Segurança  e  em
Medicina do Trabalho – SESMT, previsto na NR-4, deve ser realizado por meio do Sistema
SESMT, disponível no sítio da eletrônico do Ministério da Economia. 

 

§1º  É  facultado  às  empresas  protocolarem  o  registro  de  Serviço  Especializado  em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho composto por mais de 30 (trinta)
estabelecimentos diretamente nas unidades descentralizadas da Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho.

 

§2º O registro de Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho do tipo comum, previsto na NR-4, do Serviço Especializado em Segurança e
Saúde no  Trabalho  Rural  -  SESTR,  previsto  na  NR-31,  e  do Serviço  Especializado  em
Segurança  e  Saúde  do  Trabalhador  Portuário  -  SESSTP,  previsto  na  NR-29,  deve  ser
efetuado  diretamente  nas  unidades  descentralizadas  da  Secretaria  Especial  de
Previdência e Trabalho, não devendo ser utilizado o Sistema SESMT para esses casos. 

 

CAPÍTULO VI

DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO DE FGTS E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL

 
Art. 170. Constatada violação a preceito legal, o Auditor-Fiscal do Trabalho lavrará auto de
infração, ressalvadas as disposições legais em contrário.
§1º O auto de infração deverá conter  narrativa  clara  e  precisa  dos  fatos,  apontando sua
incidência ao dispositivo legal infringido.

§2º O Auditor-Fiscal do Trabalho indicará no auto de infração os elementos que levaram à sua
convicção  quanto  à  irregularidade  constatada,  podendo  anexar  ao  auto  de  infração
documentos,  fotografias,  vídeos  ou  outros  meios  que  constituam  prova  material  da
irregularidade.

§3º A constatação de violação a mais de um dispositivo legal acarretará a lavratura de autos
de infração distintos.
 

Art. 171. Constatado débito por falta de recolhimento de FGTS e/ou Contribuição Social,
ou por recolhimento a menor, o Auditor-Fiscal do Trabalho emitirá Notificação de Débito
de FGTS e Contribuição Social - NDFC, sem prejuízo da lavratura dos autos de infração
cabíveis. 

Parágrafo  único.  A  Notificação  de  Débito  de  FGTS  e  Contribuição  Social  emitida  deverá
indicar os débitos de forma discriminativa e individualizada, por mês e ano de competência e
por empregado prejudicado.
 

Art. 172. O auto de infração e a Notificação de Débito de FGTS e Contribuição Social não
terão seu valor  probante  condicionado à assinatura do infrator ou de testemunhas e,
salvo motivo justificado, serão lavrados no local da inspeção.

Parágrafo único. Considera-se local da inspeção: 

I - o local de trabalho fiscalizado;

II - os órgãos descentralizados da Inspeção do Trabalho; e

III  -  qualquer  outro  local  previamente  designado  pelo  Auditor-Fiscal  do  Trabalho  para  a
exibição de documentos por parte do empregador.
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Art. 173. O auto de infração e a Notificação de Débito de FGTS e Contribuição Social terão
suas características definidas em modelo oficial aprovado pela Subsecretaria de Inspeção do
Trabalho, e serão preenchidos de forma indelével.
 

CAPÍTULO VII

DOS PROCEDIMENTOS DE EMBARGO E INTERDIÇÃO

 
Art. 174. Este Capítulo disciplina os procedimentos de embargo e interdição
previstos na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e na Norma
Regulamentadora nº 3 – NR-3, considerando a decisão proferida no curso da
Ação Civil Pública nº 0010450-12.2013.5.14.0008.
 

Art.  175.  Os procedimentos  previstos neste  Capítulo  revestem-se de caráter  de  urgência,
tendo em vista a natureza preventiva das medidas de embargo e  interdição,  que têm por
objeto evitar o dano à integridade física do trabalhador.
 

Art.  176.  O  embargo  e  a  interdição  são  medidas  de  urgência,  adotadas  quando
constatada condição ou situação de trabalho que caracterize grave e iminente risco ao
trabalhador.

§  1º Considera-se grave e  iminente risco toda  condição ou situação de trabalho que
possa causar acidente ou doença com lesão grave ao trabalhador.

§ 2º O embargo implica a paralisação parcial ou total da obra.

§  3º  A  interdição  implica  a  paralisação  parcial  ou  total  da  atividade,  da  máquina  ou
equipamento, do setor de serviço ou do estabelecimento.
 

Art.  177.  Os  Auditores-Fiscais  do  Trabalho  estão  autorizados,  em  todo  o  território
nacional, a ordenar a adoção de medidas de interdições e embargos, e o consequente
levantamento  posterior  dos  mesmos,  quando  se  depararem  com  uma  condição  ou
situação de risco iminente à vida, à saúde ou à segurança dos trabalhadores.

Parágrafo único. Para o início ou manutenção da produção de seus efeitos, o embargo ou
interdição não depende de prévia  autorização ou confirmação por  autoridade diversa  não
envolvida na ação fiscal, ressalvada exclusivamente a possibilidade de recurso.
 

Art. 178. Quando o Auditor-Fiscal do Trabalho constatar, em verificação física no local de
trabalho,  grave  e  iminente  risco  que,  nos  termos  da  NR-3,  justifique  embargo  ou
interdição, deverá lavrar, com a urgência que o caso requer, Relatório Técnico em duas
vias, que contenha:

I  -  identificação do empregador com nome, inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ ou Cadastro de Pessoa Física - CPF, código na Classificação Nacional de
Atividades Econômicas - CNAE e endereço do estabelecimento em que será aplicada a
medida;

II - endereço do empregador, caso a medida seja aplicada em obra, local de prestação de
serviço ou frente de trabalho realizada fora do estabelecimento;

III - identificação precisa do objeto da interdição ou embargo;

IV - descrição dos fatores de risco e indicação dos riscos a eles relacionados;

V - indicação clara e objetiva das medidas de proteção da segurança e saúde no trabalho
que deverão ser adotadas pelo empregador, identificando e fundamentando o risco atual
(situação  encontrada),  risco  de  referência  (situação  objetivo),  e  o  excesso  de  risco,
conforme estabelecido na NR-3;
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VI  -  assinatura e identificação do Auditor-Fiscal do Trabalho,  contendo nome, cargo e
número da Carteira de Identidade Fiscal; e

VII - indicação da relação de documentos que devem ser apresentados pelo empregador
quando houver a necessidade de comprovação das medidas de proteção por meio de
relatório, projeto, cálculo, laudo ou outro documento.

 
Art.  179. Os Termos e Relatórios Técnicos relativos a embargo ou interdição deverão
descrever  exclusivamente  as  situações  de  trabalho  que  possam  causar  acidente  ou
doença com lesão grave ao trabalhador.

§ 1º Para as demais irregularidades verificadas que não caracterizem grave e iminente
risco, o Auditor-Fiscal do Trabalho deve adotar, em separado, os procedimentos legais
cabíveis.

§ 2º Efetuada a entrega do Termo e Relatório Técnico relativos a embargo ou interdição,
somente poderão ser acrescidas exigências de documentação ou medidas de proteção
àquelas já requeridas inicialmente, caso as medidas adotadas para a regularização das
situações apontadas no Relatório gerem riscos adicionais.

§ 3º Verificadas novas situações de grave e iminente risco não decorrentes das intervenções
do empregador geradoras de riscos adicionais, deverá ser elaborado novo Termo de Embargo
ou Interdição e respectivo Relatório Técnico.
 

Art.  180.  A gravidade e iminência que ensejam o embargo ou a  interdição devem ser
caracterizadas  a  partir  de  elementos  fáticos  constatados  na  inspeção  do  local  de
trabalho,  com  alcance  limitado  ao  local  inspecionado,  os  quais  podem  ou  não  ser
acompanhados de análise de elementos documentais.

Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica quando houver previsão expressa em
norma de segurança e saúde de que a documentação, ou ausência desta, seja suficiente para
caracterização de condição de grave e iminente risco.
 

Art.  181. Os Termos e Relatórios Técnicos relativos a embargo ou interdição,  inclusive
aqueles  referentes  aos  levantamentos  ou  manutenções,  deverão  ser  lavrados  e
transmitidos  por  meio  de  sistema  eletrônico  disponibilizado  pela  Subsecretaria  de
Inspeção do Trabalho, que poderá ser atualizado periodicamente.

§ 1º É obrigatório o uso do sistema eletrônico para a lavratura dos documentos referidos
no caput.

§ 2º A lavratura e transmissão dos Termos e Relatórios Técnicos no sistema eletrônico
não  supre  a  necessidade  de  protocolo  daqueles  para  formação  de  processo
administrativo, prevista no inciso I do art. 182 desta Portaria.

§ 3º A ciência da lavratura de Termo de Embargo ou de Interdição à chefia imediata dar-
se-á pela sua transmissão no sistema.

§ 4º Nas situações de Termos lavrados de forma offline ou manual em que a transmissão
dos Termos no sistema eletrônico não possa ocorrer em até 24 (vinte e quatro) horas após
sua lavratura, o Auditor-Fiscal do Trabalho deverá dar ciência, dentro desse prazo, por escrito,
por qualquer meio de comunicação, à sua chefia imediata.
 

Art. 182. O Termo de Embargo ou Termo de Interdição será lavrado em duas vias, com a
seguinte destinação:

I  -  a  primeira  via formará  processo administrativo,  juntamente  com a  primeira via  do
Relatório Técnico; e

II - a segunda via deverá ser entregue ao empregador, mediante aposição de recibo na
primeira via, no máximo em um dia útil após sua lavratura, juntamente com a segunda via
do Relatório Técnico.
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Art.  183.  O  processo  administrativo  de  embargo  ou  interdição  deverá  ter  tramitação
prioritária, em todas as suas etapas.
 

Art. 184. O embargo ou a interdição produzirão efeitos desde a ciência, pelo empregador,
do Termo respectivo.

§ 1º Na hipótese de recusa do empregador em assinar ou receber o Termo de Embargo
ou Interdição,  o Auditor-Fiscal  do Trabalho deverá consignar o fato no próprio Termo,
indicando a data, horário, local do ato, bem como o nome do empregador ou preposto,
caracterizando  tal  conduta  resistência  à  fiscalização,  considerando-se  o  empregador
ciente a partir desse momento.

§ 2º O Termo de Embargo ou Interdição poderá ser remetido via postal, com Aviso de
Recebimento – AR, quando o estabelecimento se situar em localidade de difícil acesso.

§  3º  Quando  houver  recusa  consignada  no  Aviso  de  Recebimento,  caracteriza-se  a
ciência do empregador a partir da data e hora da sua recusa.

§  4º Quando o Termo de Embargo ou Interdição  for  remetido  via  postal  e  a  entrega  for
frustrada por quaisquer razões, à exceção da recusa por parte do empregador, deverá ser feita
a notificação por meio de edital, considerando-se a ciência feita na data da sua publicação no
Diário Oficial da União.
 

Art. 185. Para cumprimento do disposto neste Capítulo, nas ações realizadas em locais
de difícil acesso, os documentos poderão ser enviados por meio digital.

§  1º  Os  documentos  originais  deverão  ser  entregues  no  órgão  descentralizado  da
Inspeção do Trabalho mais próximo do município do local do embargo ou interdição, no
prazo  de  cinco  dias  após  o  término  da  ação  fiscal,  para  formação  do  processo
administrativo, devendo, na sequência, ser encaminhados à seção, setor ou núcleo de
segurança e saúde do órgão.

§  2º Independentemente  do disposto no  parágrafo anterior,  tão logo  lavrado o  Termo de
Embargo ou o Termo de Interdição e tendo o mesmo produzido seus efeitos, o Auditor-Fiscal
do Trabalho responsável deverá comunicar imediatamente sua chefia imediata pelos meios à
sua disposição.

 

Art. 186. Caberá ao empregador requerer o levantamento do embargo ou da interdição a
qualquer momento, após adoção das medidas de proteção da segurança e saúde no
trabalho indicadas no Relatório Técnico.

Parágrafo único. O requerimento deverá ser no órgão descentralizado da Inspeção do
Trabalho mais próximo do município do local do embargo ou interdição, e conterá:

I - o número do Termo de Embargo ou Termo de Interdição;

II - a identificação da obra, ou da atividade, máquina ou equipamento, setor do serviço, ou
estabelecimento objeto do embargo ou da interdição; e

III - descrição das providências e medidas adotadas.
 

Art.  187.  O  requerimento  de  levantamento  do  embargo  ou  interdição  será  incluído  no
processo administrativo originado do Termo de Embargo ou Termo de Interdição.
 

Art. 188. Recebido o processo administrativo com pedido de levantamento de embargo
ou interdição, ainda que parcial, pela seção, setor ou núcleo de Segurança e Saúde no
Trabalho do órgão descentralizado da Inspeção do Trabalho, a chefia deverá providenciar
nova inspeção para verificação da adoção das medidas indicadas no Relatório Técnico.
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§1º Para o cumprimento do disposto no caput deverá ser designado preferencialmente
Auditor-Fiscal do Trabalho que participou da inspeção inicial, lavrando Termo e Relatório
Técnico correspondentes no sistema eletrônico.

§ 2º A inspeção de que trata o caput deve ser realizada no prazo máximo de um dia útil a
contar da data do protocolo do requerimento previsto no art. 185 desta Portaria.

§ 3º Na impossibilidade de cumprimento do prazo previsto no § 2º por Auditor-Fiscal do
Trabalho que tenha participado da inspeção original, conforme justificativa apresentada à
chefia, esta deverá designar outro Auditor-Fiscal do Trabalho para realização da tarefa.

§  4º Ressalvadas as  situações de afastamento legal  do trabalho,  o  Auditor-Fiscal  do
Trabalho  deverá  fazer  de  imediato,  por  escrito,  a  justificativa  prevista  no  parágrafo
anterior e anexá-la ao processo administrativo correspondente.

§ 5º Em caso de a inspeção ser realizada fora do município de exercício do Auditor-Fiscal
do Trabalho designado, o deslocamento deve ser providenciado com a maior brevidade
possível, e o prazo de um dia útil para a inspeção deve ser contado a partir da data de sua
chegada à localidade.

§ 6º Quando o levantamento do embargo ou interdição for condicionado à apresentação de
relatório, projeto, cálculo, laudo ou outro documento pelo empregador, conforme previsto no
Relatório Técnico, o prazo de um dia útil para a inspeção será contado a partir da conclusão
da análise  dos  documentos  pelo  Auditor-Fiscal  do Trabalho,  conforme número  de  turnos
indicados na Ordem de Serviço Administrativa pela chefia.
 

Art.  189.  Após a  inspeção de que trata  o art.  188 desta Portaria,  o  Auditor-Fiscal  do
Trabalho deverá elaborar novo Relatório Técnico, conforme número de turnos indicados
pela chefia na Ordem de Serviço Administrativa, que conterá, dentre outras informações
julgadas necessárias, as previstas nos incisos I, II, III  e VI do art. 178 desta Portaria, e
ainda:

I - indicação do cumprimento ou não das medidas previstas no Relatório Técnico emitido
quando do embargo ou interdição;

II - indicação da permanência ou não dos fatores de risco, dos riscos a eles relacionados,
identificação  do risco  atual  (nova  situação encontrada),  risco  de referência  (situação
objetivo) e a permanência ou não do excesso de risco que justifique o levantamento ou a
manutenção do embargo e/ou interdição, conforme estabelecido na NR-3; e

III - proposta de levantamento total, levantamento parcial ou manutenção do embargo ou
interdição.

Parágrafo único. O Relatório Técnico servirá de base para a manutenção ou levantamento do
embargo ou interdição pelo Auditor-Fiscal do Trabalho.
 

Art.  190.  A  manutenção,  levantamento  ou  levantamento  parcial  do  embargo  ou  da
interdição devem ser formalizados por meio de Termo de Manutenção, Levantamento
Total ou Parcial, lavrados em sistema eletrônico desenvolvido para esta finalidade.

§ 1º A segunda via do Termo de Manutenção, Levantamento de Embargo ou Termo de
Levantamento de  Interdição  deverá  ser  entregue  ao  empregador,  mediante  recibo  na
primeira via,  na data de sua expedição ou, no máximo, no próximo dia útil da data da
emissão.

§  2º  Caso  o  estabelecimento  do  empregador  se  localize  em  local  de  difícil  acesso,  os
documentos previstos no § 1º poderão ser remetidos via postal, com Aviso de Recebimento.
 

Art. 191. Em face dos atos relativos a embargo ou interdição, cabe a interposição de recurso
administrativo  à  Coordenação-Geral  de  Recursos  da  Secretaria  de  Trabalho,  que  poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso.
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Art. 192. O recurso é cabível em face de:

I - Termo de Embargo ou Interdição;

II -Termo de Manutenção de Embargo ou Interdição; e

III -Termo de Levantamento Parcial de Embargo ou Interdição.
 

Art.  193. O recurso deverá ser protocolizado no órgão descentralizado da Inspeção do
Trabalho que abrange o local da interdição ou embargo, admitindo-se o envio postal, no
prazo de dez dias contados do dia útil seguinte à ciência do administrado do ato contra o
qual ele deseja recorrer, e será recebido e autuado em processo administrativo apartado
no qual constituirá a peça inaugural, sendo suas folhas numeradas.

§ 1º Os autos do recurso deverão ser apensados ao processo administrativo previsto no
inciso I, do art. 182 desta Portaria.

§ 2º O recurso remetido via postal deve ser encaminhado para o endereço indicado no
Termo de Embargo ou Interdição no mesmo prazo previsto no caput, sendo considerada
a data de postagem como a de sua apresentação.

§  3º O  processo de recurso  deverá  ser  instruído com cópia integral  do  processo de
embargo ou interdição.

§  4º  O  processo  de  embargo  ou  interdição  deverá  permanecer  na  origem  para
cumprimento do disposto no art. 34 desta Portaria.

§ 5º Os processos administrativos previstos no caput deverão ser tramitados via Sistema
Eletrônico de Informações - SEI ou por outro sistema eletrônico que venha a ser criado
para essa finalidade.

 

Art.  194.  O  recurso  administrativo  interposto  deve  ser  submetido  à  análise  de  seus
pressupostos de admissibilidade e, em sendo conhecido o recurso, o processo deverá ser
encaminhado para ciência do Auditor-Fiscal do Trabalho responsável pelo embargo ou
interdição para  que,  caso  seja  necessário,  diante  dos  argumentos apresentados pelo
recorrente, preste informações complementares no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

§ 1º Toda a instrução do processo recursal previsto no caput deverá ser feita pela seção,
setor  ou  núcleo  de  Segurança  e  Saúde  do  órgão  descentralizado  da  Inspeção  do
Trabalho.

§  2º  Na  análise  dos  pressupostos  de  admissibilidade  serão  consideradas  a
tempestividade, a legitimidade e a representação.

§ 3º As informações complementares previstas no caput poderão ser dispensadas no
caso de afastamentos legais.

§ 4º Não conhecido o recurso,  o processo deverá ser arquivado na unidade onde foi
interposto.

 

Art. 195. O prazo para o cumprimento dos trâmites previstos nos arts. 193 e 194 desta
Portaria é de quatro dias, contados da data da interposição do recurso.

 

Art.  196.  Após  análise  e  encaminhamento  previstos  no  art.  194  desta  Portaria,  o
processo  referente  ao  recurso  administrativo  de  embargo  e  interdição  deverá  ser
encaminhado  ao  órgão  descentralizado  da  Inspeção  do  Trabalho  responsável  pela
análise de sua legalidade e mérito.
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1º A Coordenação-Geral de Segurança e Saúde no Trabalho - CGSST da Subsecretaria de
Inspeção  do  Trabalho,  definirá  os  procedimentos  a  serem  observados  para
encaminhamento  dos  processos  entre  os  órgãos  descentralizados  da  Inspeção  do
Trabalho.

§ 2º A análise de legalidade e mérito prevista no caput não poderá ser distribuída para
Auditor-Fiscal do Trabalho em exercício no mesmo órgão descentralizado da Inspeção do
Trabalho do local do embargo/interdição.

 

Art.  197.  Após  a  análise  prevista  no  artigo  anterior,  os  processos  deverão  ser
encaminhados à Coordenação-Geral de Recursos para decisão.

 

Art. 198. O prazo para o cumprimento dos trâmites previstos no art. 196 desta Portaria é
de  nove  dias,  contados  da  data  de  encaminhamento  do  processo  entre  os  órgãos
descentralizados da Inspeção do Trabalho.

 

Art. 199. Para deliberação sobre proposta de decisão, a critério do Coordenador-Geral de
Recursos,  poderá  ser  constituída  comissão  específica  composta  por  dois  Auditores-
Fiscais do Trabalho da Coordenação-Geral de Segurança e Saúde no Trabalho e por um
analista  da  Coordenação-Geral  de  Recursos,  que  emitirão,  conjuntamente,  o  parecer
contendo a proposta final de decisão.

Parágrafo único. Os Auditores-Fiscais do Trabalho indicados pela Coordenação-Geral de
Segurança e Saúde no Trabalho para constituir a comissão receberão Ordens de Serviços
Administrativas em quantidade suficiente de turnos para a elaboração da proposta.

 

Art. 200. A decisão do recurso deve ser proferida pela Coordenação-Geral de Recursos no
prazo de sete dias, contados do recebimento do processo devidamente instruído.

Parágrafo  único.  Caso o  processo  não  esteja  devidamente  instruído,  a  Coordenação-
Geral  de  Recursos,  no prazo  de cinco  dias,  decidirá  sobre  eventual  pedido  de  efeito
suspensivo e o devolverá à unidade que instruiu o processo para regularização em até
cinco dias, contados do seu recebimento.

 

Art. 201. O levantamento de embargo e interdição deverá ser comunicado, de imediato,
pela  unidade de origem  à  Coordenação-Geral  de  Recursos,  que declarará a  perda  do
objeto do recurso relativamente ao item corrigido.

 

Art. 202. A decisão da Coordenação-Geral de Recursos será publicada no Diário Oficial da
União  e  o  processo  será  devolvido  à  unidade  de  origem,  que  comunicará  o  teor  da
decisão ao empregador.

 

Art.  203.  O  processo  administrativo  referente  a  embargo  ou  interdição  deverá  ser
encerrado e arquivado, dentre outras, nas seguintes situações:

I - levantamento total de embargo ou interdição;

II - perda de objeto de embargo ou interdição; e

III - determinação judicial transitada em julgado.
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Art.  204.  Semestralmente,  a  chefia  de  Segurança  e  Saúde  no  Trabalho  do  órgão
descentralizado  da  Inspeção  do  Trabalho  deverá  avaliar  os  processos  referentes  a
embargo ou interdição não encerrados, verificando a necessidade de nova inspeção ou
de tomada de outras medidas administrativas pertinentes ao caso.

 

Art.  205.  Na  hipótese  do  art.  203   desta  Portaria,  quando  a  chefia  entender  pela
necessidade de nova inspeção, deverá ser preferencialmente designado Auditoria-Fiscal
do Trabalho que participou da inspeção inicial.

 

Art. 206. O processo judicial sem decisão transitada em julgado não interfere no rito dos
processos administrativos de embargo ou interdição ou de recurso, exceto na hipótese
de decisão que determine o levantamento do embargo ou interdição.

1º Na hipótese de decisão judicial não transitada em julgado, sempre que protocolizado
pedido administrativo de levantamento do embargo ou interdição, deverá ser designado
Auditor-Fiscal do Trabalho para analisá-lo, na forma do § 1º do art. 188 desta Portaria

§ 2º O resultado de nova inspeção relativa a embargo ou interdição objeto de processo
judicial  deverá  ser  comunicado  ao  juízo  competente,  preferencialmente  por  meio  da
Advocacia-Geral da União.

§ 3º Da decisão judicial irrecorrível que levante totalmente o embargo ou a interdição,
deverá ser  elaborado,  no sistema eletrônico, Relatório Técnico que indique a perda de
objeto, sem a necessidade de nova inspeção no local.

§ 4º Da decisão judicial irrecorrível que levante parcialmente o embargo ou a interdição,
deverá ser elaborado, no sistema eletrônico, Termo de Levantamento Parcial e respectivo
Relatório  Técnico,  sem necessidade  de nova  inspeção  no local,  relativo ao objeto  da
decisão judicial.

§ 5º Levantado o embargo ou a interdição por decisão judicial não transitada em julgado,
a Coordenação-Geral de Recursos devolverá o processo administrativo para a Unidade de
origem a fim de acompanhar o trâmite do processo judicial.

 

Art.  207.  Verificado o  descumprimento de embargo ou interdição,  o  Auditor-Fiscal  do
Trabalho deverá dar conhecimento à autoridade policial, bem como lavrar os autos de
infração correspondentes e encaminhar relatório circunstanciado à autoridade policial, ao
Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Trabalho.

 

Art. 208. A imposição de embargo ou interdição não elide a lavratura de autos de infração
por descumprimento das normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho ou
dos dispositivos da legislação trabalhista relacionados à situação analisada.

 

Art.  209.  O  embargo  ou  interdição  decorrente  de  requerimento  de  entidade  sindical,
conforme previsto no § 2º do art. 161 da CLT, seguirão os procedimentos previstos nesta
Portaria.

 

Art.  210.  Toda  a  instrução  do  processo  recursal  prevista  nos  arts.  195  a  197  desta
Portaria deverá ser  realizada pelo órgão descentralizado da Inspeção do Trabalho do
local do embargo ou da interdição até que o Sistema Eletrônico de Informações esteja
implantado em todas as unidades.
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Art.  211. A Subsecretaria  de Inspeção do Trabalho publicará na página de internet do
Ministério  da  Economia  informações  sobre  embargos  e  interdições  lavrados  por
Auditores-Fiscais do Trabalho.

 

Art. 212. As dúvidas e os casos omissos a esta Portaria serão dirimidos pela Subsecretaria
de Inspeção do Trabalho.

 

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS

 

 

Art. 213. Ficam revogadas as portarias:

I – Portaria SIT/DSST nº 03, de 03 de junho de 1991;

II – Portaria DSST nº 01, de 21 de janeiro de 1992;

III - Portaria Interministerial MTE/MF/MS nº 5, de 30 de novembro de 1999;

IV - Portaria SIT/DSST nº 03, de 01 de março de 2002;

V - Portaria SIT/DSST nº 08, de 16 de abril de 2002;

VI - Portaria SIT/DSST nº 61 de 28 de outubro de 2003;

VII - Portaria Interministerial MTE/MF/MS/MPS/MDS nº 66, de 25 de agosto de 2006;

VIII - Portaria SIT/DSST nº 193, de 05 de dezembro de 2006;

IX - Portaria Interministerial MTE/MF/MS/MPS/MDS nº 70, de 22 de julho de 2008;

X - Portaria MTE nº 32, de 8 de janeiro de 2009;

XI - Portaria SIT/DSST nº 127, de 02 de dezembro de 2009;

XII - Portaria SIT nº 207, de 11 de março de 2011;

XIII – Portaria SIT nº 295, de 16 de dezembro de 2011;

XIV - Portaria SIT/DSST nº 343, de 18 de fevereiro de 2013;

XV - Portaria SIT/DSST nº 392, de 18 de julho de 2013;

XVI – Portaria SIT nº 407, de 14 de novembro de 2013;

XVII – Portaria SIT nº 427, de 27 de maio de 2014;

XVIII - Portaria SIT/DSST nº 125, de 12 de novembro de 2014;

XIX - Portaria SIT/DSST nº 451, de 20 de novembro de 2014;

XX - Portaria SIT/DSST nº 452, de 20 de novembro de 2014;

XXI - Portaria SIT/DSST nº 453, de 20 de novembro de 2014;

XXII - Portaria SIT/DSST nº 461, de 22 de dezembro de 2014;

XXIII - Portaria SIT/DSST nº 470, de 10 de fevereiro de 2015;

XXIV - Portaria MTE nº 944, de 08 de julho de 2015;

XXV - Portaria SIT nº 507, de 29 de setembro de 2015;

XXVI - Portaria SIT nº 535, de 11 de maio de 2016;

XXVII - Portaria SIT nº 540, de 25 de maio de 2016;

XXVIII - Portaria SIT nº 541, de 30 de maio de 2016;

XXIX - Portaria SIT nº 555 de 26 de julho de 2016;

XXX - Portaria SIT nº 559, de 03 de agosto de 2016;

XXXI - Portaria SIT nº 584, de 04 de janeiro de 2017;
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XXXII - Portaria SIT nº 585, de 04 de janeiro de 2017;

XXXIII - Portaria SIT nº 758, de 05 de setembro de 2018;

XXXIV - Portaria SIT nº 759, de 05 de setembro de 2018;

XXXV - Portaria SIT nº 760, de 5 de setembro de 2018;

XXXVI - Portaria SIT nº 752, de 29 de agosto de 2018; e

XXXVII – Portaria SEPRT nº 1069, de 23 de setembro de 2019.

 

Art. 214. Esta Portaria entra em vigor:

I – em 22 de janeiro de 2020, quanto ao disposto no Capítulo VII; e

II - na data de sua publicação, para os demais artigos.

 

ANEXO I

REQUERIMENTO DE CADASTRO DE USUÁRIO CAEPI

Ao
Ministério da Economia
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho
Coordenação-Geral de Segurança e Saúde no Trabalho
Brasília - DF

Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Bairro: CEP:

Município: UF:

Tel: Fax:

USUÁRIO CAEPI ADMINISTRADOR:

Nome:

CPF:

Cargo:

E-mail:

Tel: Fax:

Todos os campos deste formulário são de preenchimento obrigatório.

A  empresa  requerente  assume  perante  Coordenação-Geral  de  Segurança  e  Saúde  no  Trabalho  -
SIT/STRAB/ME,  órgão  responsável  pelo  cadastro  de  empresas,  emissão,  renovação  e  alteração  dos
Cer ficados de Aprovação - CA de Equipamento de Proteção Individual - EPI, conforme legislação vigente,
toda e qualquer responsabilidade pelas informações prestadas.

 

_____/_____/_____

________________________________________

Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo
Cargo

Este documento só será válido com firma reconhecida.
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ANEXO II

REQUERIMENTO  DE  CADASTRO/ALTERAÇÃO  CADASTRAL  DE  EMPRESAS  FABRICANTES  E/OU
IMPORTADORAS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

Ao
Ministério da Economia
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho
Coordenação-Geral de Segurança e Saúde no Trabalho
Brasília - DF

Cadastro
Alteração
cadastral

A empresa _________________________________________________________, estabelecida

_____________________________________, Município _______________, UF_____ CNPJ

_______________________,  vem  requerer  cadastro/alteração  cadastral  de  Fabricante  e/ou  Importador,
conforme disposto na legislação vigente.

Iden ficação do fabricante e/ou importador de EPI:

Fabricante Importador Fabricante e Importador

Razão Social:

Nome
Fantasia:

CNPJ:

Inscrição
Estadual - IE:

Endereço: Bairro:

Cidade: UF: CEP:

Telefone: Fax:

E-mail
ins tucional:

CNAE:

Endereço
web:

Responsável
Legal:

Nome: CPF:
Cargo  na
Empresa:

Lista de EPI fabricados/importados:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Mo vo da alteração (caso se aplique):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Observações:

Este requerimento deverá ser preenchido e atualizado sempre que houver alteração nos dados da empresa
e encaminhado a Coordenação-Geral de Segurança e Saúde no Trabalho - SIT/STRAB/ME.

As alterações de endereço e razão social são efetuadas diretamente na Receita Federal do Brasil, sem
necessidade de encaminhamento de documentos para a Coordenação-Geral de Segurança e Saúde no
Trabalho - SIT/STRAB/ME.
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As declarações prestadas são de inteira responsabilidade do fabricante e/ou importador, e são passíveis de
verificação e eventuais penalidades previstas em Lei.

Acompanham este requerimento:

I  -  cópia  da  solicitação  de  cadastro de  empresa  fabricante/importador  do  EPI  emi do pelo sistema de
Cer ficado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI;

II - cópia auten cada do ato cons tu vo, e suas alterações, se houver, no qual conste expressamente, dentre
os obje vos sociais da empresa a fabricação e/ou a importação de EPI (em caso de alteração, se esta se
referir ao ato cons tu vo).

Nestes termos, pede deferimento.
_____/_____/_____

Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo
Cargo

 

ANEXO III

REQUERIMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO -  CA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL - EPI

Ao
Ministério da Economia
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho
Coordenação-Geral de Segurança e Saúde no Trabalho
Brasília - DF

A empresa ___________________________________________, estabelecida
________________________________________, Município ____________________, UF ____, CEP
___________, CNPJ_____________________, vem requerer a emissão do Cer ficado de Aprovação do
Equipamento de Proteção Individual, conforme legislação vigente.

Acompanham este requerimento:

I - cópia da folha de rosto do Requerimento de Emissão de CA emi da pelo Sistema de Cer ficado de
Aprovação de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI;

II - fotografias ní das e coloridas do EPI, que evidenciem todo o equipamento de proteção, bem como o
local de marcação do CA;

III - memorial descri vo do EPI e cópia do manual de instruções do EPI (exclusivamente na hipótese

de equipamentos ensaiados ou cer ficados por laboratório estrangeiro não credenciado junto ao DSST);

IV- cópias auten cadas de (conforme o caso):

a) do relatório de ensaio ou cer ficado de conformidade que comprove a avaliação de conformidade do
produto realizada no âmbito do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial -
SINMETRO;

b) dos cer ficados de conformidade ou relatórios de ensaio realizados no exterior, com tradução
juramentada para língua portuguesa, quando não houver laboratório credenciado capaz de elaborar o
ensaio no Brasil;

c) do cer ficado de origem e declaração do fabricante estrangeiro que autorize o importador a comercializar
o produto no Brasil, quando se tratar de EPI importado, ambos com tradução juramentada para língua
portuguesa.

Nestes termos, pede deferimento.

_____/_____/_____

Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo
Cargo
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ANEXO IV

REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL - EPI

Ao
Ministério da Economia
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho
Coordenação-Geral de Segurança e Saúde no Trabalho
Brasília - DF

A empresa ___________________________________, estabelecida
_________________________,Município ____________________, UF ____, CEP ___________, CNPJ
_____________________,vem requerer a renovação do Cer ficado de Aprovação nº ____________ do
Equipamento de Proteção Individual, conforme previsto na legislação vigente.

Acompanham este requerimento:

I - cópia da folha de rosto do Requerimento de Renovação de CA emi da pelo Sistema de Cer ficado de
Aprovação de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI;

II - fotografias ní das e coloridas do EPI, que evidenciem todo o equipamento de proteção, bem como o
local de marcação do CA;

III  -  memorial descri vo do EPI e cópia do manual  de instruções do EPI (exclusivamente na hipótese de
equipamentos ensaiados ou cer ficados por laboratório estrangeiro não credenciado junto ao DSST);

IV- cópias auten cadas (conforme o caso):

a) do relatório de ensaio ou cer ficado de conformidade que comprove a avaliação de conformidade do
produto realizada no âmbito do Sistema Nacional  de  Metrologia,  Normalização e  Qualidade Industrial  -
SINMETRO;

b)  dos  cer ficados  de  conformidade  ou  relatórios  de  ensaio  realizados  no  exterior,  com  tradução
juramentada  para  língua  portuguesa,  quando  não  houver  laboratório  credenciado  capaz  de  elaborar  o
ensaio no Brasil;

c) do cer ficado de origem e declaração do fabricante estrangeiro que autorize o importador a comercializar
o  produto no Brasil,  quando se tratar de  EPI  importado,  ambos com tradução juramentada para língua
portuguesa.

Nestes termos, pede deferimento.

_____/_____/_____

Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo
Cargo

 

ANEXO V

REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL - EPI

Ao
Ministério da Economia
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho
Coordenação-Geral de Segurança e Saúde no Trabalho
Brasília - DF
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A  empresa  ______________________________________________,  estabelecida
__________________________________,  Município  ____________________,  UF  ____,  CEP
___________,CNPJ  _____________________,  vem  requerer  a  alteração  do  Cer ficado  de  Aprovação
nº________________  rela va  a
___________________________________________________________________________,  conforme

disposto na legislação vigente.

Acompanham este requerimento:

I - cópia da folha de rosto do Requerimento de Alteração de CA emi da pelo Sistema de Cer ficado de
Aprovação de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI;

II - cópias auten cadas:

a) do(s) relatório(s) de ensaio ou cer ficado de conformidade que comprove a avaliação de conformidade do
produto realizada no âmbito do Sistema Nacional  de  Metrologia,  Normalização e  Qualidade Industrial  -
SINMETRO;

b)  dos  cer ficados  de  conformidade  ou  relatórios  de  ensaio  realizados  no  exterior,  com  tradução
juramentada  para  língua  portuguesa,  quando  não  houver  laboratório  credenciado  capaz  de  elaborar  o
ensaio no Brasil;

c) do cer ficado de origem e declaração do fabricante estrangeiro que autorize o importador a comercializar
o  produto no Brasil,  quando se tratar de  EPI  importado,  ambos com tradução juramentada para língua
portuguesa.

Nestes termos, pede deferimento.

_____/_____/_____

Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo
Cargo

ANEXO VI

NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EPI

Equipamento
de  Proteção
Individual  -
EPI

Enquadramento NR 06 - Anexo I Norma Técnica Aplicável Especificidades

A - PROTEÇÃO
DA CABEÇA

A.1.
CAPACETE

Proteção da cabeça contra:

A.1.1. Impactos de objetos sobre
o crânio; Choques elétricos.

NBR 8221:2003
RAC - Portaria INME- TRO nº
118/2009

Avaliação  no  âmbito  do
SINMETRO.

A.1.2. Agentes Térmicos (calor) -

Observar  o  item  1.2.1  do
Anexo  I  da  Portaria  DSST/SIT
nº 452, de 20/11/2014.
Combate a incêndio.

A.2.  CAPUZ
ou  BA-
LACLAVA

Proteção  do  crânio  e  pescoço
contra:

A.2.1.  Riscos de origem térmica
(calor) e chamas

ISO 11612:2008
ou alteração posterior

-

ISO 11611:2007 ou alteração
posterior

Soldagem  ou  processos
similares.

Participa.br http://www.participa.br/secretaria-de-trabalho/secretaria-de-trabalho-cons...

52 of 69 17/10/2019 20:23



ASTM F 2621 - 06 + ASTM F
1506  -  08  +  alterações
posteriores ou IEC 61482-2:
2009, ou alteração posterior

Arco elétrico.
Observar o item 2.5 e subitens
do  Anexo  I  da  Portaria
DSST/SIT  nº  452,  de
20.11.2014.

EN 13911:2004 ou alteração
posterior

Combate a incêndio.

A.2.2.  Riscos de origem térmica
(frio)

EN  342:2004  ou  alteração
posterior

-

A.2.3. Riscos de origem química
ISO 16602:2007 ou alteração
posterior

-

A.2.4. Riscos de origem química
(agrotóxicos)

ISO 27065:2011 ou alteração
posterior

-

A.2.5.  Agentes  abrasivos  e
escoriantes

ISO 11611:2007 ou alteração
posterior

-

A.2.6.  Umidade  proveniente  de
operações com uso de água

BS 3546:1974
ou alteração posterior

Observar  o  item  2.10  do
Anexo  I  da  Portaria  DSST/SIT
nº 452, de 20.11.2014.

B - PROTEÇÃO
DOS OLHOS E
FACE

B.1. ÓCULOS

Proteção dos olhos e face contra:

B.1.1.  Impactos  de  par culas
volantes;  luminosidade  intensa;
radiação  ultra-violeta;  radiação
infra-vermelha

ANSI.Z.87.1/2003 -

B.2.
PROTETOR
FA- CIAL

B.2.1.  Impactos  de  par culas
volantes;  radiação
infravermelha;  contra
luminosidade intensa.

ANSI.Z.87.1/2003 -

B.3.
MÁSCARA  DE
SOLDA

B.3.1. Impactos de
par culas  volantes,  radiação
ultravioleta,  radiação
infravermelha,  luminosidade
intensa

ANSI.Z.87.1/2003

A máscara deve
atender  simultaneamente
todas  as  proteções  do  item
B-3 do Anexo I da NR 6.

B.3.2.  Impactos  de  par culas
volantes,  radiação  ultravioleta,
radiação  Infravermelha,
luminosidade intensa

-

Observar  o  item  1.2.1  do
Anexo  I  da  Portaria  DSST/SIT
nº 452, de 20/11/2014.
Escurecimento automá co.

C - PROTEÇÃO
AUDITIVA

C.1.
PROTETOR
AUDITIVO

C.1.1. Circumauricu- lar;
de inserção e semi-auricular para
proteção  contra  níveis  de
pressão  sonora  superiores  aos
valores  limites  de  exposição
diária

ANSI.S.12.6/2008
Método B - Método do Ouvido
Real - Colocação pelo Ouvinte.

D - PROTEÇÃO
RESPIRATÓRIA

D.1.
RESPIRADOR

Proteção  das  vias  respiratórias
contra:
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PURIFICADOR
DE  AR  NÃO
MOTORI-
ZADO

D.1.1. Poeiras e névoas
NBR 13698:1996
RAC - Portaria INME- TRO nº
230/2009

Peça semifacial filtrante (PFF1)
Avaliação  no  âmbito  do
SINMETRO.

D.1.2. Poeiras, névoas e fumos
NBR 13698:1996
RAC - Portaria INME- TRO nº
230/2009

Peça semifacial filtrante (PFF2)
Avaliação  no  âmbito  do
SINMETRO.

D.1.3.  Poeiras,  névoas,  fumos  e
radionuclídeos

NBR 13698:1996
RAC - Portaria INME- TRO nº
230/2009

Peça semifacial filtrante (PFF3)
Avaliação  no  âmbito  do
SINMETRO.

D.1.4.  Poeiras,  névoas,  fumos  e
radionuclídeos

NBR 13694:1996 NBR
13695:1996 NBR
13696:2005
NBR 13697:1996
ou alterações posteriores

Peça  um  quarto  facial  ou
semifacial ou facial inteira com
filtros  para  material
par culado po P1 (poeiras e
névoas), P2 (poeiras, né- voas
e fumos), P3 (poeiras, névoas,
fumos e radionuclídeos).

D.1.5.  Gases  e  vapores  e/ou
materiais par culados

NBR 13694:1996 NBR
13695:1996 NBR
13696:2005
NBR 13697:1996
ou alterações posteriores

Peça  um  quarto  facial  ou
semifacial ou facial inteira com
filtros  químicos  e/ou
combinados.

D.2.
Respirador
purificador de
ar  MOTORI-
ZADO

Proteção  das  vias  respiratórias
contra:

D.2.1.  Poeiras,  névoas,  fumos,
radionuclídeos e/ou contra gases
e vapores.

-
Sem vedação facial po touca
de  proteção  respiratória,
capuz ou capacete.

Observar  o  item  1.2.1  do
Anexo  I  da  Portaria  DSST/SIT
nº 452, de 20/11/2014.

D.2.2.  Poeiras,  névoas,  fumos  e
radionuclídeos e/ou contra gases
e vapores.

-

Com vedação facial po peça
semifacial ou facial inteira.
Observar  o  item  1.2.1  do
Anexo  I  da  Portaria  DSST/SIT
nº 452, de 20/11/2014.

D.3.
Respirador de
adução  de  ar

po  linha  de
ar
comprimido

D.3.1.  Proteção  das  vias
respiratórias em atmosferas não
imediatamente

NBR 14749:2001
ou alteração posterior

Respiradores  de  fluxo
con nuo  po  capuz  ou
capacete.

perigosa  à  vida  e  à  saúde  e
porcentagem de oxigênio  maior
que
12,5% ao nível do mar.

 

NBR 14372:1999
ou alteração posterior

Respiradores  de  fluxo
con nuo e ou de
demanda  com  pressão
posi va  po  peça  semifacial
ou facial Inteira.

NBR 14750:2001
ou alteração posterior

Respiradores  de  fluxo
con nuo  po  capuz  ou
capacete  para  operações  de
jateamento.
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D.3.2.  Proteção  das  vias
respiratórias  em  atmosferas
imediata- mente perigosas à vida
e à saúde (IPVS) e porcentagem
de  oxigênio  menor  ou  igual  a
12,5% ao nível do mar.

-

Para concentração de oxigênio
menor ou igual a 12,5%.
De  demanda  com  pressão
posi va po peça facial inteira
combinado  com  cilindro
auxiliar.
Observar  o  item  1.2.1  do

Anexo  I  da  Portaria  DSST/SIT
nº 452, de 20.11.2014.

D.4.
Respirador de
adução  de  ar

po más- cara
autônoma

Proteção das vias respiratórias:

D.4.1.  Proteção  das  vias
respiratórias  em  atmosferas
imediata- mente perigosas a vida
e a saúde (IPVS) e porcentagem
de  oxigênio  menor  ou  igual  a
12,5% ao nível do mar.

NBR  13716:1996  ou
alteração posterior

Respiradores  de  circuito
aberto  de  demanda  com
pressão posi va.

D.4.2.  Proteção  das  vias
respiratórias  em  atmosferas
imediata- mente perigosas a vida
e a
saúde (IPVS)  e  porcentagem de
oxigênio menor ou igual a 12,5%
ao nível do mar.

-

Respiradores  de  circuito
fechado  de  demanda  com
pressão posi va.
Observar  o  item  1.2.1  do
Anexo  I  da  Portaria  DSST/SIT
nº 452, de 20.11.2014.

D.5.
RESPIRADOR
DE FUGA

D.5.1.  Proteção  das  vias
respiratórias  contra  agentes
químicos  (gases e  vapores  e/ou
material  par culado)  em
condições  de  escape  de
atmosferas  imediata-  mente
perigosa a vida e a saúde.

-

Respirador de fuga po bocal.
Observar  o  item  1.2.1  do
Anexo  I  da  Portaria  DSST/SIT
nº 452, de 20.11.2014.

E - PROTEÇÃO
DO TRONCO

E.1.
VESTIMENTA
PARA
PROTEÇÃO
DO TRONCO

Proteção contra:

E.1.1.  Riscos  de  origem térmica
(calor) e chamas

ISO 11612:2008
ou alteração posterior

-

ISO 11611:2007 ou alteração
posterior

Soldagem  ou  processos
similares.

ASTM F 2621 - 06 +
ASTM  F  1506  -  08  +  NFPA
2112  -  07*,  ou  alterações
posteriores ou IEC 61482-2:
2009 +
ISO  11612:2008*,  ou
alterações posteriores

Arco  elétrico  e/ou  fogo
repen no.

EN  469:2005  ou  alteração
posterior

Combate  a  incêndio  de
estruturas.

EN 15614:2007 ou alteração
posterior

Combate  a  incêndios
florestais.

E.1.2.  Riscos  de  origem térmica
(frio)

EN 342:2004
ou alteração posterior

-

E.1.3. Riscos de origem mecânica
ISO 11611:2007 ou alteração
posterior

Agentes  Abrasivos  e
escoriantes.
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ISO 13998:2003 ou alteração
posterior

Riscos  provocados  por  cortes
por  impacto  provocado  por
facas
manuais.

ISO  11393-6:2007  ou
alteração posterior

Ves menta  para  moto
serristas.

E.1.4. Riscos de origem química
ISO 16602:2007
ou alteração posterior

-

E.1.5. Riscos de origem química
(agrotóxicos)

ISO 27065:2011 ou alteração
posterior

-

E.1.6.  Riscos  de  origem
radioa va (radiação
X)

NBR  IEC  61331-1:2004  +
NBR  IEC  61331-3:2004  ou
alterações posteriores

-

E.1.7.  Riscos  de  origem
meteorológica (água)

EN  343:2003 +  A1:2007  ou
alteração posterior

-

E.1.8.  Umidade  proveniente  de
operações com uso de água

BS 3546:1974
ou alteração posterior

Observar  o  item  2.10  do
Anexo  I  da  Portaria  DSST/SIT
nº 452, de 20.11.2014.

E.2. COLETE À
PRO-  VA  DE
BALAS
Nível I, II, II A,
III, III A e IV

E.2.1.  Proteção contra riscos  de
origem  mecânica  (à  prova  de
impacto  de  projéteis  de  armas
de fogo)

NIJ  Standard  0101.04  ou
alteração posterior

Título  de  Registro  pelo
Exército Brasileiro. Portaria nº
18,  de  19/12/2006  do
Ministério da Defesa.

F - PROTEÇÃO
DOS
MEMBROS
SUPERIORES

F.1. LUVA

Proteção das mãos contra:

F.1.1. Agentes mecânicos
Portaria SIT nº 392, de 18 de
julho  de  2013,  DOU
26/07/2013

Para  a vidades  de  corte
manual de cana-de-açú- car

F.1.2.  Agentes  abrasi-  vos,
escoriantes,  cor-  tantes  e
perfurantes

EN 420:2003 +
EN 388:2003
ou alterações posteriores

-

F.1.3.  Agentes  cortantes  e
perfurantes

AFNOR NF.S.75002/1987 ou
ISO  13999-1:1999  ou  ISO
13999-2:2003
ou alteração posterior

Para luvas em malha de aço e
outros materiais alterna vos.

F.1.4. Choques elétricos
ABNT NBR 10622:1989
RAC - Portaria INME- TRO nº
229/2009

Avaliação  no  âmbito  do
SINMETRO.

F.1.5.  Agentes  térmicos  (calor  e
chamas)

EN 420:2003 + EN 407:2004
ou alterações posteriores

-

EN 12477:2011
ou alteração posterior

Soldagem  ou  processos
similares.

EN 659:2003 + A1:2008
ou alteração posterior

Combate a incêndio.

F.1.6. Agentes térmicos (frio)
EN 511:2006
ou alteração posterior

-
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F.1.7. Agentes biológicos

NBR 13391:1995
ou ISO 10282:2002 ou alte-

ração  posterior  RAC  -
Portaria  INME-  TRO  nº
332/2012

De procedimentos cirúrgicos.
Avaliação  no  âmbito  do

SINMETRO.

NBR  ISO  11193-1:2009  ISO
11193-2:2006 ou alterações
posteriores  RAC  -  Portaria
INME- TRO nº 332/2012

De  procedimentos  não
cirúrgicos.
Avaliação  no  âmbito  do
SINMETRO.

Portaria DSST/SIT nº 127, de
02/12/2009

Luvas  não  sujeitas  ao regime
da vigilância sanitária.

F.1.8. Riscos de ori- gem química
EN 420:2003 + EN
374:2003,  ou  alterações
posteriores

-

F.1.9. Vibrações

EN 420:2003 + EN 388:2003
+ ISO

10819:1996,  ou  alteração
posterior

Observar o item 2.8 e subitens
do Anexo I
da  Portaria  DSST/SIT  nº  452,
de 20/11/2014.

F.1.10.  Umidade proveniente de
operações com uso de água

EN 420:2003 + EN
388:2003  ou  alteração
posterior

Obrigatório  ensaio  quanto ao
requisito umidade.

F.1.11.  Radiações  ionizantes
(radiação X)

NBR  IEC  61331-1:2004  +
NBR  IEC  61331-3:2004  ou
alteração posterior

-

F.1.12. Agentes mecânicos
ISO  11393-4:2003  ou
alteração posterior

Luvas para moto-serristas

F.2.  CREME
PROTE- TOR

F.2.1.  Proteção  dos  membros
superiores  contra  agentes
químicos

NBR  16276:2014,  exceto  o
item 4.9 (Ensaio de barreira
protetora  frente  a  micro-
organismos)  ou  alteração
posterior.

Adicionalmente,  deve-se
realizar  o  ensaio  que  ateste
que  não  há  interferência  no
sistema  termorregulador
humano.

F.3. MANGA

Proteção  do  braço  e  antebraço
contra:

F.3.1. Choques elétricos
NBR  10.623:1989  ou
alteração posterior

-

F.3.2. Riscos de origem química
ISO 16602:2007 ou alteração
posterior

-

F.3.3.  Agentes  abrasivos,
escoriantes,  cortantes  e
perfurantes.

EN  388:2003  ou  alteração
posterior

Somente riscos mecânicos.

ISO 13998:2003 ou alteração
posterior

Corte por impacto.

ISO 13999-1:1999 ou ISO
13999-2:2003  ou  alteração
posterior

Contra  cortes  e  golpes  por
facas manuais.

F.3.4.  Umidade  proveniente  de
operações com uso de água.

BS  3546/1974  ou  alteração
posterior

Observar item 2.10 do Anexo I
da  Portaria  DSST/SIT  nº  452,
de 20/11/2014.

F.3.5.  Agentes  Térmicos  (calor
e/ou chamas)

ISO 11611:2007 ou alteração
posterior

Para a vidades de soldagem e
processos similares.
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ISO 11612:2008 ou alteração
posterior

-

F.4.
BRAÇADEIRA

Proteção do antebraço contra:

F.4.1.  Agentes  cortantes  e
escoriantes

ISO 11611 + EN 388:2003 ou
ISO 13998:2003
ou alterações posteriores

-

F.5. DEDEIRA
F.5.1.  Proteção  dos  de-  dos
contra  agentes  abrasivos  e
escoriantes

NBR 13599:1996
ou alteração posterior

-

G  -
PROTEÇÃO
DOS
MEMBROS
INFERIORES

G.1. CALÇADO

Proteção dos pés contra:

G.1.1.  Impactos  de  quedas  de
objetos  sobre  os  artelhos;
Agentes provenientes da energia
elétrica; Agentes térmicos;
Agentes abrasivos e escoriantes;
Agentes cortantes e perfurantes;
e
Operações com uso de água

NBR ISO 20344:2008
NBR ISO 20345:2008
(de segurança)
NBR ISO 20346:2008
(de  proteção)  NBR  ISO
20347:2008  (ocupacional)
ou alteração posterior

-

G.1.2. Riscos de origem química

EN 13832-2:2006 (part 2)
EN 13832-3:2006 (part 3)
ou alterações
posteriores

-

G.1.3. Agentes térmicos (calor)

EN 15090:2006
ou alteração posterior

Para uso em combate ao fogo.

ISO 20349:2010 ou alteração
posterior

Riscos  térmicos  e  salpicos  de
metal fundido.

G.1.4.  Agentes  provenientes  da
energia elétrica

NBR ISO 20345:2008 ou NBR
ISO 20346:2008 ou NBR ISO
20347:2008  +  ABNT  NBR
12576:1992
ou alterações posteriores

Calçado de eletricista feito em
couro, tecido e sinté co.

ABNT NBR 16135:2012
ou alteração posterior

Calçado  para  trabalho  ao
potencial.

G.1.5. Agentes mecânicos
ISO 17249:2004 ou alteração
posterior

Calçado para moto-serristas.

G.2.
PERNEIRAS

Proteção da perna contra:

G.2.1. Agentes mecânicos

ISO  11393-2:1999  ou
alteração posterior

Perneiras para moto-serristas.

ISO  11393-5:2001  ou
alteração posterior

Perneiras  po  polaina  para
moto-serristas

G.2.2.  Agentes  abrasivos  e
escoriantes

ISO 11611:2007
ou alteração posterior

-

G.2.3.  Agentes  cortantes  e
perfurantes

ISO 13998:2003 ou alteração
posterior

-

G.2.4. Agentes térmicos (calor)
ISO 11612:2008
ou alteração posterior

-
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ISO  11611:2007  ou  altera-
ção posterior

Soldagem  ou  processos
similares.

G.2.5. Riscos de origem química
ISO 16602:2007
ou alteração posterior

-

G.2.6. Riscos de origem química
(agrotóxicos)

ISO 27065:2011 ou alteração
posterior

-

G.2.7.  Contra  umidade
proveniente  de  operações  com
uso de água

BS 3546:1974
ou alteração posterior

Observar item 2.10 do Anexo I
da  Portaria  DSST/SIT  nº  452,
de 20.11.2014.

G.3. CALÇA

Proteção das pernas contra:

G.3.1. Agentes mecânicos
ISO  11393-2:1999  ou
alteração posterior

Calça para moto-serristas.

G.3.2.  Agentes  abrasivos  e
escoriantes

ISO 11611:2007 ou alteração
posterior

-

G.3.3. Riscos de origem química
ISO 16602:2007
ou alteração posterior

-

G.3.4. Riscos de origem química
(agrotóxicos)

ISO 27065:2011 ou alteração
posterior

-

G.3.5. Agentes térmi- cos (calor e
chamas)

ISO 11612:2008
ou alteração posterior

-

ISO 11611:2007 ou alteração
posterior

Soldagem  ou  processos
similares.

ASTM F 2621 - 06 +
ASTM  F  1506  -  08  +  NFPA
2112  -  07*,  ou  alterações
posteriores;
ou IEC 61482-2: 2009 +
ISO  11612:2008*,  ou
alterações posteriores.

Arco  elétrico  e/ou  fogo
repen no.

EN  469:2005  ou  alteração
posterior

Combate  a  incêndio  de
estruturas.

EN 15614:2007 ou alteração
posterior

Combate  a  incêndios  flo-
restais.

G.3.6. Agentes térmicos (frio)
EN 342:2004
ou alteração posterior

-

G.3.7.  Umidade  proveniente  de
operações com uso de
água.

BS 3546:1974
ou alteração posterior

Observar item 2.10 do Anexo I
da  Portaria  DSST/SIT  nº  452,
de
20.11.2014.

H  -
PROTEÇÃO
DO  CORPO
INTEIRO

H.1.
MACACÃO

Proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra:

H.1.1. Agentes térmicos (calor)
ISO 11611:2007
ISO 11612:2008
ou alteração posterior

-
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ASTM F 2621 - 06 +
ASTM  F  1506  -  08  +  NFPA
2112  -  07*,  ou  alterações

posteriores;
ou IEC 61482-2: 2009 +
ISO  11612:2008*,  ou
alterações posteriores.

Arco  elétrico  e/ou  fogo
repen no.

EN  469:2005  ou  alteração
posterior

Combate  a  incêndio  de
estruturas.

EN 15614:2007 ou alteração
posterior

Combate  a  incêndios
florestais.

H.1.2. Riscos de origem química
ISO 16.602:2007
ou alteração posterior

-

H.1.3. Riscos de origem química
(agrotóxicos)

ISO 27065:2011 ou alteração
posterior

-

H.1.4.  Umidade  proveniente  de
operações com uso de água

BS 3546:1974
ou alteração posterior

Observar item 2.10 do Anexo I
da  Portaria  DSST/SIT  nº  452,
de 20.11.2014

H.2.
VESTIMENTA
DE  CORPO
INTEIRO

Proteção de todo o corpo contra:

H.2.1.  Respingos  de  produtos
químicos

ISO 16.602:2007
ou alteração posterior

-

H.2.2. Riscos de origem química
EN 943:2002 ou ISO
16.602:2007  ou  alteração
posterior

Para ves mentas po 1 e 2.

H.2.3. Riscos de origem química
(agrotóxicos)

ISO 27065:2011 ou alteração
posterior

-

H.2.4.  Umidade  proveniente  de
operações com água

BS 3546:1974
ou alteração posterior

Observar item 2.10 do Anexo I
da  Portaria  DSST/SIT  nº  452,
de 20.11.2014

H.2.5. Choques elétricos
ABNT NBR 16135:2012
ou alteração posterior

Ves menta  condu va  de
segurança  para  proteção  de
todo o corpo para trabalho ao
potencial.

I  -  PROTEÇÃO
CONTRA
QUEDA  COM
DIFERENÇA
DE NÍVEL

I.1.
CINTURÃO DE
SEGURANÇA

I.1.1.  Quando  u lizado  com
talabarte

NBR 15835:2010
NBR 15836:2010
NBR 15834:2010
NBR  15837:2010
(conectores)
NBR  14.629:2010
(absorvedor de energia) RAC
-  Portaria  INME-  TRO  nº
388/2012

Avaliação  no  âmbito  do
SINMETRO.
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I.1.2.  Quando  u lizado  com
travaquedas

NBR 15835:2010
NBR  15836:2010  NBR
14.626/2010  NBR
14.627/2010  NBR
14.628/2010
RAC - Portaria INME-
TRO nº 388/2012

Avaliação  no  âmbito  do
SINMETRO.

I.1.3.  Quando  u lizado  com
talabarte e trava- quedas

NBR 15835:2010
NBR 15836:2010
NBR 15834:2010
NBR  15837:2010
(conectores)
NBR 14.629:2010
(absorvedor de energia) NBR
14.626/2010 NBR
14.627/2010  NBR
14.628/2010
RAC - Portaria INME-

Avaliação  no  âmbito  do
SINMETRO.

os efeitos térmicos arco elétrico e fogo repen no deve atender a toda a série de normas especificadas, não
sendo cer ficado para fogo repen no quando não atender às normas sinalizadas com asterisco

 

ANEXO VII

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO

Ao Ministério da Economia- Secretaria Especial de Previdência e Trabalho - Secretaria de
Trabalho - Subsecretaria de Inspeção do Trabalho – Coordenação-Geral de Segurança e
Saúde no trabalho

Brasília - DF

Razão Social:

Nome Fantasia:

CNPJ: Número da Acreditação:

Endereço:

Bairro: CEP:

Município: UF:

Tel: Fax:

Sí o Eletrônico:

Nome do Laboratório (conforme consta na estrutura organizacional da organização):

Endereço (se diferente do endereço da Organização):

Bairro: CEP:

Município: UF:

Tel: Fax:
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RESPONSÁVEL PELA DIREÇÃO DO LABORATÓRIO

Nome:

CPF: RG: Órgão Expedidor/UF:

Cargo:

E-mail:

Tel: Fax:

 

ESCOPO SOLICITADO

Área de atuação:
 ENSAIO MECÂNICO
 ENSAIO ELÉTRICO
 ENSAIO QUÍMICO
 ENSAIO QUÍMICO (AGROTÓXICO)
 ENSAIO TÉRMICO

 ENSAIO ACÚSTICO
 ENSAIO OPTICO
 ENSAIO BIOLÓGICO
ENSAIO DE RADIAÇÃO IONIZANTE

 

.

Norma(s) ou procedimento(s):
1.
2.
3.
4.
...

Descrição do(s) ensaio(s):
1.
2.
3.
4.
...

 

SIGNATÁRIOS AUTORIZADOS

Área de atuação:
1.
2.
3.
4.
...

Signatário autorizado:
1.
2.
3.
4.
...

 

O  Laboratório  requerente  assume perante  o Departamento de  Segurança  e  Saúde no
Trabalho - DSST/SIT/MTE, órgão responsável pelo credenciamento de Laboratórios para
realização de ensaio para fins de emissão ou renovação de Certificado de Aprovação - CA
de  Equipamento  de  Proteção  Individual  -  EPI,  conforme  legislação  vigente,  toda  e
qualquer responsabilidade pelas informações prestadas.

Assinatura do representante legal do Laboratório

Nome completo

Cargo
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Todos os campos deste formulário são de preenchimento obrigatório.

Este documento só será valido com firma reconhecida.

 

ANEXO VIII

TERMO DE COMPROMISSO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ao Ministério da Economia- Secretaria Especial de Previdência e Trabalho - Secretaria de
Trabalho - Subsecretaria de Inspeção do Trabalho – Coordenação-Geral de Segurança e
Saúde no trabalho

Brasília - DF

Razão Social:

Nome Fantasia:

CNPJ: Número da Acreditação:

Endereço:

Bairro: CEP:

Município: UF:

Tel: Fax:

Sí o Eletrônico:

Nome do Laboratório (conforme consta na estrutura organizacional da organização):

Endereço (se diferente do endereço da Organização):

Bairro: CEP:

Município: UF:

Tel: Fax:

 

RESPONSÁVEL PELA DIREÇÃO DO LABORATÓRIO:

Nome:

CPF: RG:            Orgão Expedidor/UF:

Cargo:

E-mail:

Tel: Fax:
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Eu, < nome completo > , < formação > , < Conselho de Classe/UF/Nº do Registro >
domiciliado a < Endereço da Residência > , sob as penas da lei, assumo total
responsabilidade técnica por todas as etapas dos ensaios, pelos resultados emitidos e
pela assinatura dos Relatórios de Ensaio, segundo escopo de credenciamento, sob minha
responsabilidade, publicado no sitio eletrônico do Ministério da Economia.

Assumo, ainda, o compromisso de cumprir os critérios e requisitos técnicos constantes
nas legislações e normas que regem o credenciamento de laboratórios junto ao
Ministério da Economia, assim como atender as orientações, decisões e procedimentos
constantes nos documentos específicos emitidos pela Subsecretaria de Inspeção do
Trabalho, declarando, desde já, conhecê-los, entendê-los e aceitá-los.

Declaro estar isento de qualquer conflito de interesse e não possuir envolvimento direto
com atividades ligadas à fabricação e importação de Equipamento de Proteção Individual
- EPI;

Declaro, ainda, não possuir envolvimento com atividades de representação, consultoria e
assistência técnica, bem como não participar de entidades de classe, especialmente
associações, federações, cooperativas e sindicatos, ligados à fabricação e importação de
EPI.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente Termo de Compromisso.

Assinatura do Responsável Técnico

Nome completo

Cargo

Todos os campos deste formulário são de preenchimento obrigatório.

Este documento só será valido com firma reconhecida.

 

ANEXO IX

REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE ESCOPO DE CREDENCIAMENTO

Ao Ministério da Economia- Secretaria Especial de Previdência e Trabalho - Secretaria de
Trabalho - Subsecretaria de Inspeção do Trabalho – Coordenação-Geral de Segurança e
Saúde no trabalho

Brasília- DF

Este Formulário requer a inclusão/exclusão de ensaio no escopo de credenciamento de
laboratório credenciado junto ao Ministério da Economia e, para tanto, apresenta os
seguintes dados:

Razão Social:

Nome Fantasia:

CNPJ: Número da Acreditação:

Endereço:

Bairro: CEP:

Município: UF:

Tel: Fax:

Sí o Eletrônico:

Nome do Laboratório (conforme consta na estrutura organizacional da organização):
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Endereço (se diferente do endereço da Organização):

Bairro: CEP:

Município: UF:

Tel: Fax:

 

ESCOPO SOLICITADO

Área de atuação:
 ENSAIO MECÂNICO
 ENSAIO ELÉTRICO
 ENSAIO QUÍMICO
 ENSAIO QUÍMICO (AGROTÓXICO)
 ENSAIO TÉRMICO

 ENSAIO ACÚSTICO
 ENSAIO OPTICO
 ENSAIO BIOLÓGICO
 ENSAIO DE RADIAÇÃO IONIZANTE

Norma(s) ou procedimento(s) ? incluído(s)/? excluído(s):
1.
2.
3.
4.
...

Descrição do(s) ensaio(s) ? incluído(s)/? excluído(s):
1.
2.
3.
4.
...

 

SIGNATÁRIOS AUTORIZADOS

Área de atuação:
1.

Signatário autorizado:
1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

... ...

 

Nestes termos, pede deferimento.

Assinatura do representante legal do Laboratório

Nome completo

Cargo

Todos os campos deste formulário são de preenchimento obrigatório.

Este documento só será valido com firma reconhecida.

 

 

 

ANEXO X
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Quadro de Valores de Corte ("cut-off") – Parâmetros para Exames Toxicológicos do
Motorista Profissional

 

ANFETAMINAS Triagem Confirmação 

Anfetamina 200ng/g 200ng/g 

Metanfetamina 200ng/g 200ng/g 

MDMA 200ng/g 200ng/g 

MDA 200ng/g 200ng/g 

Anfepramona 200ng/g 200ng/g 

Femproporex 200ng/g 200ng/g 

Mazindol 500ng/g 500ng/g 

MACONHA Triagem Confirmação 

THC 50ng/g 

CarboxyTHC (THC-
COOH) 

0,2ng/g 0,2ng/g 

COCAÍNA Triagem Confirmação 

Cocaína 500ng/g 500ng/g 

Benzoilecgonina 50ng/g 50ng/g 

Cocae leno 50ng/g 50ng/g 

Norcocaína 50ng/g 50ng/g 

OPIÁCEOS Triagem Confirmação 

Morfina 200ng/g 200ng/g 

Codeína 200ng/g 200ng/g 

Heroína
(metabólito) 

200ng/g 
200ng/g 

 

 

Fonte:  adaptado  de  Sociedade  Brasileira  de  Toxicologia  (SBTOX  -
http://www.sbtox.org.br/); Associação Brasileira de Provedores de Serviços Toxicológicos
de Larga Janela de Detecção (ABRATOX - http://www.abratox.org.br/); e SoHT - Society of
Hair Testing (http://www. soht. org/). 

Nota 1: Em relação a maconha, na triagem qualquer uma das substâncias pode resultar
em um presumido positivo. Na confirmação apenas o THC-COOH é aceito.
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Nota 2: Em relação a cocaína, na triagem qualquer uma das substâncias pode resultar
em um presumido positivo. A confirmação deve incluir cocaína e, pelo menos, um dos
metabólitos.

Nota 3: Em relação às anfetaminas e opiáceos, todas as substâncias devem ser testadas
na triagem e, quando houver um presumido positivo, na confirmação.

 

 

 

Secretario de Trabalho - Consolidação de portarias que dispõem sobre
legislação trabalhista (/secretaria-de-trabalho/secretario-de-trabalho-
consolidacao-de-portarias-que-dispoem-sobre-legislacao-trabalhista)
Discussão iniciará em um dia

O Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia submete à consulta
pública pelo prazo de 30 dias a proposta de texto de consolidação das portarias que dispõem o
legislação tr...

Secretaria de Trabalho - Consolidação de portarias sobre procedimentos,
programas e condições de segurança e saúde no trabalho (/secretaria-de-
trabalho/secretaria-de-trabalho-consolidacao-de-portarias-sobre-
procedimentos-programas-e-condicoes-de-seguranca-e-saude-no-trabalho)
Discussão iniciará em 37 minutos

O Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia submete à consulta
pública pelo prazo de 30 dias a proposta de texto de consolidação das portarias que disciplinam os
procedim...

Secretaria de Trabalho - Anexo nº 4 - Ruído contínuo ou intermitente e ruído de
impacto - Norma Regulamentadora nº 09 - NR 09 (/secretaria-de-trabalho
/secretaria-de-trabalho-anexo-no-4-ruido-continuo-ou-intermitente-e-ruido-de-
impacto-norma-regulamentadora-no-09-nr-09)
Discussão terminará em 5 dias

O Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia submete à consulta
pública pelo prazo de 30 dias a proposta de texto de revisão dos anexos nº 1 (ruído contínuo ou
intermitent...

Secretaria de Trabalho - Anexo nº 1 - Ruído contínuo ou intermitente e ruído de
impacto - Norma Regulamentadora nº 15 - NR 15 (/secretaria-de-trabalho
/secretaria-de-trabalho-anexo-no-1-ruido-continuo-ou-intermitente-e-ruido-de-
impacto-norma-regulamentadora-no-15-nr-15)
Discussão terminará em 5 dias

O Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia submete à consulta
pública pelo prazo de 30 dias a proposta de texto de revisão dos anexos nº 1 (ruído contínuo ou
intermitent...

Secretaria de Trabalho - Norma Regulamentadora nº 31 - NR 31 (/secretaria-
de-trabalho/secretaria-de-trabalho-norma-regulamentadora-no-31-nr-31)
Discussão terminará em 5 dias

O Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia submete à consulta
pública pelo prazo de 30 dias o texto vigente da Norma Regulamentadora nº 31 (Segurança e Saúde
no Trabalho...
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Secretaria de Trabalho - Programa de Gerenciamento de Riscos (/secretaria-

Secretaria de Trabalho - Norma Regulamentadora 7 - NR 7 (/secretaria-de-
trabalho/secretaria-de-trabalho-norma-regulamentadora-7-nr-7)
Discussão finalizada há 20 dias

Este conjunto normativo representa, além da consulta pública das Normas Regulamentadoras nº 7, 9 e
17, a proposta de criação de uma Norma de Programa de Gerenciamento de Riscos, que dispõe a
respeito ...

Secretaria de Trabalho - Norma Regulamentadora 9 - NR 9 (/secretaria-de-
trabalho/secretaria-de-trabalho-norma-regulamentadora-9-nr-9)
Discussão finalizada há 20 dias

Este conjunto normativo representa, além da consulta pública das Normas Regulamentadoras nº 7, 9 e
17, a proposta de criação de uma Norma de Programa de Gerenciamento de Riscos, que dispõe a
respeito ...

Secretaria de Trabalho - Norma Regulamentadora 17 - NR 17 (/secretaria-de-
trabalho/secretaria-de-trabalho-norma-regulamentadora-17-nr-17)
Discussão finalizada há 20 dias

Este conjunto normativo representa, além da consulta pública das Normas Regulamentadoras nº 7, 9 e
17, a proposta de criação de uma Norma de Programa de Gerenciamento de Riscos, que dispõe a
respeito ...

Secretaria de Trabalho - Decreto Profissões Parte IV (/secretaria-de-trabalho
/secretaria-de-trabalho-decreto-profissoes-parte-iv)
Discussão finalizada há 2 meses

Biomédico, Sociólogo, Técnico Industrial e Técnico Agrícola, Museólogo, Economista Doméstico,
Especialização de Engenheiros e Arquitetos em Engenharia de Segurança do Trabalho e Técnico em
Segurança d...

Ver todas (/profile/secretaria-de-trabalho
/search?content_type=CommentParagraphPlugin::Discussion)

Avisos de Consulta Pública - NRs 7, 9, 17 e PGR (http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/aviso-consulta-

publica-n-6/2019-213562974)

Secretaria de Trabalho - Programa de Gerenciamentos de Riscos (https://enit.trabalho.gov.br/portal

/images/Arquivos_SST/SST_NR/Norma-de-Gesto---consulta-pblica.pdf)

Secretaria de Trabalho - Norma Regulamentadora 7 - NR 7 (https://enit.trabalho.gov.br/portal/images

/Arquivos_SST/SST_NR/NR-7---consulta-pblica.pdf)

Secretaria de Trabalho - Norma Regulamentadora 9 - NR 9 (https://enit.trabalho.gov.br/portal/images

/Arquivos_SST/SST_NR/NR-9---consulta-pblica.pdf)

Secretaria de Trabalho - Norma Regulamentadora 17 - NR 17 (https://enit.trabalho.gov.br/portal

/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR17---consulta-pblica.pdf)

Aviso de Consulta Pública - NR 31 (http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-consulta-publica-

n-7/2019-217561788)
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Aviso de Consulta Pública - anexos nº 1 e nº 2 (NR 15) e anexo nº 04 da NR 09 (http://www.in.gov.br

/web/dou/-/aviso-de-consulta-publica-n-8/2019-217561883)

Secretaria de Trabalho - Norma Regulamentadora 31 - NR 31 (https://enit.trabalho.gov.br/portal

/images/Arquivos_SST/SST_NR/Norma-Regulamentadora-31---NR-31---consulta-pblica.pdf)

Secretaria de Trabalho - anexo nº 4 - Norma Regulamentadora 09 (https://enit.trabalho.gov.br/portal

/images/Arquivos_SST/SST_NR/Anexo-4-NR-09----final---para-consulta--enit.pdf)

Secretaria de Trabalho - anexos nºs 1 e 2 - Norma Regulamentadora 15 (https://enit.trabalho.gov.br

/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/Anexos-n-1-e-2--da-NR-15---final---para-consulta--enit.pdf)

(http://www.brasil.gov.br/)  (http://www.acessoainformacao.gov.br/)
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