COMISSÃO TRIPARTITE PARITÁRIA PERMANENTE - CTPP
ENCAMINHAMENTOS 74ª
(17 e 18 de setembro de 2013)
1. Assinatura de Atas
•

A Ata da 72ª Reunião foi assinada.

•

Após correções pontuais na minuta de Ata da 73ª Reunião, a mesma será assinada na próxima reunião.

2. Comissões e Grupos
a) GTT Plataformas
O DSST solicitará as indicações conforme forma acordada com cada bancada:
-

Empregadores: Indicações centralizadas no coordenador da bancada na CTPP.

Trabalhadores: Definidas as centrais que devem participar da discussão, o DSST enviará ofício às mesmas
solicitando as indicações.

b) GTT NR-24
O DSST fará levantamento sobre as indicações efetivadas e repassará às bancadas a situação da composição de cada
uma.

3. Alteração de Normas
a) NR-05
Ficou acordado que a proposta de alteração da NR-05, em função de sistema informatizado para registro de
CIPA, será reapresentada à CTPP quando da existência de um programa piloto que possibilite a visualização
da prática informatizada.
b) NR-11
•

•

Reapresentada pela bancada de trabalhadores a proposta de alteração da NR-11 no sentido de regulamentar a
atividade de estufagem manual de sacas e outros tipos de recipientes em contêineres.
Após analisada, ficou decidido que a representação dos empregadores, num prazo de 45 dias, enviará uma
contraproposta ao DSST, que será repassada à Comissão como item de pauta para próxima reunião.

c) NR-17
•

Proposta de alteração da NR-17, relativa a níveis de iluminância, em detrimento da substituição da NBR 5.413
pela NBR 8995-1, foi apresenta.
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•

•

•

•

A bancada dos empregadores propôs que ao invés da NR mencionar Normas da ABNT, deverse-ia agregar,
em item específico, os valores de Iluminância Mantida constante da Tabela 1 da NBR 8995-1; bem como
trazer para o corpo da NR a metodologia para medição de iluminação, prevista na substituída NBR 5413.
Ficou acordado que a bancada dos empregadores enviará à coordenação da CTPP material técnico sobre a
questão, a fim de esclarecer a proposta da bancada.
De posse do citado material, a bancada de governo e a dos trabalhadores deverão refletir sobre o tema com
seus técnicos.
O tema será pautado novamente na próxima reunião da Comissão.

d) NR-24 (anexo sobre condições de conforto para a atividade de motoristas profissionais)
Foi informado que assim que finalizado o texto técnico básico do anexo, este deverá ser submetido a consulta
pública.

e) NR-35 (Anexo sobre Acesso por Cordas)
Ficou decidido que a proposta de texto para criação do Anexo da NR-35, apesar de elaborada pela Comissão
Nacional Tripartite Temática - CNTT específica, deverá ser submetida a consulta pública.

4. Outros Assuntos
a) Demandas pendentes de deliberação
•

•

A bancada de empregadores solicitou à bancada de trabalhadores que, nos moldes do encaminhamento dado à
questão da NR-11, apresentasse uma contraproposta referente a sugestão de alteração da NR-21 “Trabalho a
Céu Aberto” discutida em reuniões anteriores da Comissão. A bancada fará um levantamento de todas as
propostas e documentos apresentados e encaminhará à bancada dos trabalhadores.
A bancada de trabalhadores se comprometeu analisar a questão e apresentar posicionamento na próxima
reunião da Comissão.

b) Portaria MTE n.º 1.127/2003
O DSST elaborará uma proposta inicial de alteração, que será apresentada na próxima reunião, abrangendo
formas de procedimentos de consulta pública e prazos em geral, dentre outros itens.
c) Regimento Interno da CTPP
O DSST elaborará uma proposta inicial de atualização que será apresentada na próxima reunião.
d) NR para o Setor de Limpeza e Conservação
•

Foi apresentada, por representantes de sindicatos de trabalhadores do Setor de Conservação e Limpeza Pública,
proposta de elaboração de Norma Regulamentadora específica para o Setor.

•

Ficou acordada a inclusão do tema na pauta da CTPP e que as bancadas analisarão a proposta para que seja definida
a ordem de prioridade na próxima reunião da comissão, ocasião onde será definido, a priori, o cronograma de
discussão para o ano de 2014.
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e) NR-20
A bancada dos empregadores deixou registro sobre a necessidade de revisão dos prazos de implementação da Norma
Regulamentadora n.º 20 (Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis).

f) Capacitação de Normas Regulamentadoras
A bancada dos empregadores informou que, em função das Normas Regulamentadoras que dispõem sobre
treinamento em seus textos, apresentará uma matriz de capacitação dessas NR para discussão na próxima reunião,
visando a uniformização dos mesmos.

g) Planejamento Estratégico da CTPP
•
•

A bancada dos empregadores sugeriu a elaboração, pela CTPP, de um planejamento estratégico com previsão de
metas para os 10 anos futuros.
O tema será pautado na próxima reunião da Comissão.

h) NR-04 (contratação de médico de trabalho por jornada parcial)
•

A bancada dos empregadores apresentou proposta de alteração da NR-04 visando adequar uma necessidade
operacional das empresas à obrigação determinada pela legislação do trabalho no tocante à dificuldade de
contratação de médico do trabalho em função da jornada de trabalho.

•

Ficou acordado que a bancada dos empregadores refará a proposta abrangendo a situação de outros profissionais do
SESMT e enviará à Comissão para análise dos membros.

i) Elaboração de Laudos Técnicos
•

A bancada dos empregadores, em virtude da baixa qualidade dos laudos técnicos emitidos por empresas do
Seguimento de SST, comentou sobre a necessidade de elaboração de ato regulatório dispondo sobre como devem
ser conduzidos e elaborados esses laudos e propôs o início das discussões pela Comissão.

•

A coordenação da CTPP comentou que, segundo informações dos representantes do Grupo Técnico de revisão da
NR-15, deverão constar nos anexos da Norma procedimentos para elaboração desses laudos.

j) Publicação de Alterações de NR já aprovadas
•

•

A bancada dos empregadores lembrou sobre a existência de uma gama de alterações de Normas Regulamentadoras,
já aprovadas em reuniões anteriores, mas que ainda não foram publicadas. Solicitou à coordenação da CTPP
providências sobre essa questão.

Foi informado que todos os trâmites burocráticos foram cumpridos e que os processos com as respectivas
minutas de portarias se encontram no Gabinete do Ministro do Trabalho e Emprego para que sejam
encaminhadas para publicação.
Próxima Reunião
26 e 27 de novembro de 2013, em Brasília/DF.
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