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Nº 75, sexta-feira, 19 de abril de 2013
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA N o- 142, DE 18 DE ABRIL DE 2013

ANA LUCIA AMORIM DE BRITO
ANEXO
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E PONTUAÇÃO APLICADOS AO PROCESSO SELETIVO
PARA PARTICIPAÇÃO DE EPPGG EM PCLD
CRITÉRIO

Ministério do Trabalho e Emprego

.

A SECRETÁRIA DE GESTÃO PÚBLICA DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso da competência estabelecida no art. 23, inciso VII, do Anexo I, do
Decreto nº 7.675, de 20 de janeiro de 2012, e considerando o disposto no art. 5º, § 3ª, da Portaria nº 70,
de 13 de março de 2013, resolve:
Art. 1o Fica estabelecido o quantitativo máximo de 5 (cinco) vagas destinadas ao processo de
afastamento para o Programa de Capacitação de Longa Duração (PCLD) dos servidores da Carreira de
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental para o segundo semestre de 2013, sendo as
mesmas distribuídas da seguinte forma:
I - para a modalidade de Mestrado, fica fixado o número 4 (quatro) vagas; e
II - para a modalidade de Doutorado, fica fixado o número de 1 (uma) vaga.
Art. 2o Para efeito de análise dos pleitos de afastamento serão consideradas as seguintes áreas
de interesse da Administração Publica Federal:
I - estruturação e gestão de carreiras no setor público;
II - planejamento estratégico como ferramenta de gestão;
III - modelos de gestão de políticas públicas e práticas inovadoras;
IV - remuneração variável no setor público.
Art. 3o Os critérios complementares a serem observados, para análise dos pleitos, no processo
seletivo em curso, encontram-se no Anexo a esta Portaria.
Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PONTUAÇÃO

1. VIDA FUNCIONAL
1.1 Afastamentos anteriores (*)
- Não ter se afastado anteriormente

15

- Não ter se afastado nos últimos 10 anos

10

- Não ter se afastado nos últimos 5 anos

5

1.2 Tempo de atuação na Carreira (efetivo exercício)
- até 10 anos

5

- de 10 a 20 anos

15

- acima de 20 anos

10
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GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 555, DE 18 DE ABRIL DE 2013
Aprova a Norma Regulamentadora nº 36 - Segurança e Saúde no Trabalho em
Empresas de Abate e Processamento de Carnes e Derivados.
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhe
conferem o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e os arts. 155 e 200 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
resolve:
Art. 1º Aprovar a Norma Regulamentadora n.º 36 (NR-36), sob o título "Segurança e Saúde no
Trabalho em Empresas Abate e Processamento de Carnes e Derivados", com a redação constante no
Anexo desta Portaria.
Art. 2º Criar a Comissão Nacional Tripartite Temática - CNTT da NR-36 com o objetivo de
acompanhar a implantação da Norma Regulamentadora, conforme estabelece o art. 9º da Portaria MTE
n.º 1.127, de 02 de outubro de 2003.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor 6 meses após a sua publicação, exceto quanto aos itens
abaixo discriminados, que entrarão em vigor nos prazos consignados, contados da publicação deste
ato:
Itens que demandem intervenções estru- 12 meses
turais de mobiliário e equipamentos
Itens que demandem alterações nas ins- 24 meses
talações físicas da empresa
36.2.2
Um assento para cada quatro trabalhadores: 9 meses;
Um assento para cada três trabalhadores: 24 meses.
36.2.7, "d"
Atendimento a, no mínimo, 50% do efetivo de trabalhadores que usufruirá
das pausas previstas neste item: 6 meses;
Atendimento a, no mínimo, 75% do efetivo de trabalhadores que usufruirá
das pausas previstas neste item: 12 meses;
Atendimento a 100% do efetivo de trabalhadores que usufruirá das pausas
previstas neste item: 18 meses.
36.13.2, Quadro I
Concessão de pausas psicofisiológicas distribuídas, no mínimo, da seguinte
forma:
Para jornadas de até 6h20: 10 minutos em prazo imediato; 20 minutos em
prazo de 6 meses;
Para jornadas de 6h20 a 7h40: 20 minutos em prazo imediato; 30 minutos
em 9 meses; 45 minutos em 18 meses;
Para jornadas de 7h40 a 9h10: 40 minutos em prazo imediato; 50 minutos
em 9 (nove) meses; 60 minutos em 18 meses.

MANOEL DIAS

1.3 Ocupação de Cargo em Comissão por período superior
a 1 ano, nos últimos 10 anos

ANEXO I

- DAS 5, 6, NES ou equivalente

0,35 a cada ano de ocupação

- DAS 4 ou equivalente

0,25 a cada ano de ocupação

- DAS 3 ou equivalente

0,20 a cada ano de ocupação

- DAS 1 e 2 ou equivalente

0,15 a cada ano de ocupação

2. QUALIDADE E RELEVÂNCIA DO PROJETO DE
PESQUISA

0 a 35

3. CRITÉRIOS DE DESEMPATE NA ÚLTIMA VAGA
1º - nunca ter se afastamento para PCLD
2º - maior pontuação na qualidade do projeto
(*) contado da data proposta para o efetivo afastamento

SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
SUPERINTENDÊNCIA NO MARANHÃO
PORTARIA N o- 13, DE 16 DE ABRIL DE 2013
O SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO ESTADO DO MARANHÃO, no
uso da competência que lhe foi atribuída pela Portaria N° 819 de 05 de novembro de 2009, da Secretaria
do Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, tendo em vista o disposto
no Art. 22 da Lei n° 9.636, de 15 de maio de 1998, regulamentada pelo Decreto n° 3.275, de 10 de
janeiro de 2001, resolve:
Art. 1º - Autorizar a utilização, sob o regime de permissão de uso, com ônus a: GAJO
SOLUÇÕES CRIATIVAS EM COMUNICAÇÃO LTDA - CNPJ nº 09.595.132/0001-88, da área de
3.800,00 m², situada na Lagoa da Jansen, nas proximidades da Arena de Beach Soccer, Município de São
Luís, Estado do Maranhão, no período de 18 a 22 de abril 2013, destinado a realização do Show com
Thiaguinho e Atrações local, de acordo com os elementos constantes do Processo nº
04952.001852/2012-68.
Art. 2º - Para fins de cobrança, pela União (utilizando DARF com código de receita nº 0046),
do ressarcimento pelo uso em eventos fortuitos localizado em áreas específicas de propriedade da União
e que envolvem características comerciais, mesmo que apenas promocionais (shows, concursos, desfiles
torneios, etc.), já foi pago o seguinte valor.
ÁREA E VALOR:
1. Montagem de estrutura do Evento Show com Thiaguinho e atrações locais, com área de
3.800,00 m² - VALOR - R$ 1.281,30 (Um mil, duzentos e oitenta e um reais e trinta centavos).
Art. 3º - Durante o período a que se refere a presente autorização, o permissionário afixará, no
mínimo, uma placa em área externa em local visível, com a seguinte informação (conforme Manual de
Placas): "ÁREA DE USO COMUM DO POVO, COM PERMISSÃO DE USO AUTORIZADA PELA
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO".
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JORGE LUIS PINTO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012013041900177

GLOSSÁRIO
36.1 Objetivos
36.1.1 O objetivo desta Norma é estabelecer os requisitos mínimos para a avaliação, controle e
monitoramento dos riscos existentes nas atividades desenvolvidas na indústria de abate e processamento
de carnes e derivados destinados ao consumo humano, de forma a garantir permanentemente a segurança, a saúde e a qualidade de vida no trabalho, sem prejuízo da observância do disposto nas demais
Normas Regulamentadoras - NR do Ministério do Trabalho e Emprego.
36.2 Mobiliário e postos de trabalho
36.2.1 Sempre que o trabalho puder ser executado alternando a posição de pé com a posição
sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para favorecer a alternância das posições.
36.2.2 Para possibilitar a alternância do trabalho sentado com o trabalho em pé, referida no item
36.2.1, o empregador deve fornecer assentos para os postos de trabalho estacionários, de acordo com as
recomendações da Análise Ergonômica do Trabalho - AET, assegurando, no mínimo, um assento para
cada três trabalhadores.
36.2.3 O número de assentos dos postos de trabalho cujas atividades possam ser efetuadas em
pé e sentado deve ser suficiente para garantir a alternância das posições, observado o previsto no item
36.2.2.
36.2.4 Para o trabalho manual sentado ou em pé, as bancadas, esteiras, nórias, mesas ou
máquinas devem proporcionar condições de boa postura, visualização e operação, atendendo, no mínimo:
a) altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a
distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento;
b) características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação adequados dos
segmentos corporais isentas de amplitudes articulares excessivas, tanto para o trabalho na posição
sentada quanto na posição em pé;
c) área de trabalho dentro da zona de alcance manual permitindo o posicionamento adequado
dos segmentos corporais;
d) ausência de quinas vivas ou rebarbas.
36.2.5 As dimensões dos espaços de trabalho devem ser suficientes para que o trabalhador possa
movimentar os segmentos corporais livremente, de forma segura, de maneira a facilitar o trabalho,
reduzir o esforço do trabalhador e não exigir a adoção de posturas extremas ou nocivas.
36.2.6 Para o trabalho realizado sentado:
36.2.6.1 Além do previsto no item 17.3.3 da NR-17 (Ergonomia), os assentos devem:
a) possuir sistemas de ajustes de fácil manuseio;
b) ser construídos com material que priorize o conforto térmico, obedecidas as características
higiênico-sanitárias legais.
36.2.6.2 Deve ser fornecido apoio para os pés que se adapte ao comprimento das pernas do
trabalhador, nos casos em que os pés do operador não alcançarem o piso, mesmo após a regulagem do
assento, com as seguintes características:
a) dimensões que possibilitem o posicionamento e a movimentação adequada dos segmentos
corporais, permitindo as mudanças de posição e o apoio total das plantas dos pés;
b) altura e inclinação ajustáveis e de fácil acionamento;
c) superfície revestida com material antiderrapante, obedecidas as características higiênicosanitárias legais.
36.2.6.3 O mobiliário utilizado nos postos de trabalho onde o trabalhador pode trabalhar sentado
deve:
a) possuir altura do plano de trabalho e altura do assento compatíveis entre si;
b) ter espaços e profundidade suficientes para permitir o posicionamento adequado das coxas,
a colocação do assento e a movimentação dos membros inferiores.
36.2.7 Para o trabalho realizado exclusivamente em pé, devem ser atendidos os seguintes
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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requisitos mínimos:
a) zonas de alcance horizontal e vertical que favoreçam a
adoção de posturas adequadas, e que não ocasionem amplitudes articulares excessivas, tais como elevação dos ombros, extensão excessiva dos braços e da nuca, flexão ou torção do tronco;
b) espaço suficiente para pernas e pés na base do plano de
trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo
possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a
região plantar;
c) barras de apoio para os pés para alternância dos membros
inferiores, quando a atividade permitir;
d) existência de assentos ou bancos próximos ao local de
trabalho para as pausas permitidas pelo trabalho, atendendo no mínimo 50% do efetivo que usufruirá dessas pausas.
36.2.8 Para as atividades que necessitam do uso de pedais e
comandos acionados com os pés ou outras partes do corpo de forma
permanente e repetitiva, os trabalhadores devem efetuar alternância
com atividades que demandem diferentes exigências físico-motoras.
36.2.8.1 Caso os comandos sejam acionados por outras partes do corpo, devem ter posicionamento e dimensões que possibilitem
alcance fácil e seguro e movimentação adequada dos segmentos corporais.
36.2.9 Os postos de trabalho devem possuir:
a) pisos com características antiderrapantes, obedecidas as
características higiênico-sanitárias legais;
b) sistema de escoamento de água e resíduos;
c) áreas de trabalho e de circulação dimensionadas de forma
a permitir a movimentação segura de materiais e pessoas;
d) proteção contra intempéries quando as atividades ocorrerem em área externa, obedecida a hierarquia das medidas previstas
no item 36.11.7;
e) limpeza e higienização constantes.
36.2.10 Câmaras Frias
36.2.10.1 As câmaras frias devem possuir dispositivo que
possibilite abertura das portas pelo interior sem muito esforço, e
alarme ou outro sistema de comunicação, que possa ser acionado pelo
interior, em caso de emergência.
36.2.10.1.1 As câmaras frias cuja temperatura for igual ou
inferior a -18º C devem possuir indicação do tempo máximo de
permanência no local.
36.3 Estrados, passarelas e plataformas
36.3.1 Os estrados utilizados para adequação da altura do
plano de trabalho ao trabalhador nas atividades realizadas em pé,
devem ter dimensões, profundidade, largura e altura que permitam a
movimentação segura do trabalhador.
36.3.2 É vedado improvisar a adequação da altura do posto
de trabalho ao trabalhador com materiais não destinados para este
fim.
36.3.3 As plataformas, escadas fixas e passarelas devem
atender ao disposto na NR-12 (Segurança e Saúde no Trabalho em
Máquinas e Equipamentos).
36.3.3.1 Caso seja tecnicamente inviável a colocação de
guarda-corpo, tais como nas fases de evisceração e espostejamento de
animais de grande e médio porte, em plataformas elevadas, devem ser
adotadas medidas preventivas que garantam a segurança dos trabalhadores e o posicionamento adequado dos segmentos corporais.
36.3.4 A altura, posicionamento e dimensões das plataformas
devem ser adequadas às características da atividade, de maneira a
facilitar a tarefa a ser exercida com segurança, sem uso excessivo de
força e sem exigência de adoção de posturas extremas ou nocivas de
trabalho.
36.4 Manuseio de produtos
36.4.1 O empregador deve adotar meios técnicos e organizacionais para reduzir os esforços nas atividades de manuseio de
produtos.
36.4.1.1 O manuseio de animais ou produtos não deve propiciar o uso de força muscular excessiva por parte dos trabalhadores,
devendo ser atendidos, no mínimo, os seguintes requisitos:
a) os elementos a serem manipulados, devem estar dispostos
dentro da área de alcance principal para o trabalhador, tanto para a
posição sentada como em pé;
b) a altura das esteiras ou de outro mecanismo utilizado para
depósito de produtos e de partes dos produtos manuseados, deve ser
dimensionada de maneira a não propiciar extensões e/ou elevações
excessivas dos braços e ombros;
c) as caixas e outros continentes utilizados para depósito de
produtos devem estar localizados de modo a facilitar a pega e não
propiciar a adoção excessiva e continuada de torção e inclinações do
tronco, elevação e/ou extensão dos braços e ombros.
36.4.1.2 Os elementos a serem manipulados, tais como caixas, bandejas, engradados, devem:
a) possuir dispositivos adequados ou formatos para pega
segura e confortável;
b) estar livres de quinas ou arestas que possam provocar
irritações ou ferimentos;
c) ter dimensões e formato que não provoquem o aumento
do esforço físico do trabalhador;
d) ser estáveis.
36.4.1.2.1 O item 36.4.1.2 não se aplica a caixas de papelão
ou produtos finais selados.
36.4.1.3 Os sistemas utilizados no transporte de produtos a
serem espostejados em linha, trilhagem aérea mecanizada e esteiras,
devem ter características e dimensões que evitem a adoção de posturas excessivas e continuadas dos membros superiores e da nuca.
36.4.1.4 Não devem ser efetuadas atividades que exijam manuseio ou carregamento manual de peças, volumosas ou pesadas, que
possam comprometer a segurança e a saúde do trabalhador.
36.4.1.5 Caso a peça não seja de fácil manuseio, devem ser
utilizados meios técnicos que facilitem o transporte da carga.
36.4.1.5.1 Sendo inviável tecnicamente a mecanização do
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transporte, devem ser adotadas medidas, tais como redução da frequência e do manuseio dessas cargas.
36.4.1.6 Devem ser implementadas medidas de controle que
evitem que os trabalhadores, ao realizar suas atividades, sejam obrigados a efetuar de forma contínua e repetitiva:
a) movimentos bruscos de impacto dos membros superiores;
b) uso excessivo de força muscular;
c) frequência de movimentos dos membros superiores que
possam comprometer a segurança e saúde do trabalhador;
d) exposição prolongada a vibrações;
e) imersão ou contato permanente das mãos com água.
36.4.1.7 Nas atividades de processamento de animais, principalmente os de grande e médio porte, devem ser adotados:
a) sistemas de transporte e ajudas mecânicas na sustentação
de cargas, partes de animais e ferramentas pesadas;
b) medidas organizacionais e administrativas para redução da
frequência e do tempo total nas atividades de manuseio, quando a
mecanização for tecnicamente inviável;
c) medidas técnicas para prevenir que a movimentação do
animal durante a realização da tarefa possa ocasionar riscos de acidentes, tais como corte, tombamento e prensagem do trabalhador.
36.5 Levantamento e transporte de produtos e cargas
36.5.1 O empregador deve adotar medidas técnicas e organizacionais apropriadas e fornecer os meios adequados para reduzir
a necessidade de carregamento manual constante de produtos e cargas
cujo peso possa comprometer a segurança e saúde dos trabalhadores.
36.5.2 O levantamento, transporte, descarga, manipulação e
armazenamento de produtos, partes de animais e materiais devem ser
executados de forma que o esforço físico realizado pelo trabalhador
seja compatível com sua segurança, saúde e capacidade de força.
36.5.3 O empregador deve efetuar análise ergonômica do
trabalho para avaliar a compatibilidade do esforço físico dos trabalhadores com a sua capacidade de força, nas atividades que exijam
levantamento, transporte, descarga, manipulação e armazenamento de
animais, produtos e materiais de forma constante e repetitiva.
36.5.4 A duração e a frequência da tarefa de carregamento
manual de cargas que possa comprometer a segurança e saúde do
trabalhador devem ser limitadas, devendo-se efetuar alternância com
outras atividades ou pausas adequadas, entre períodos não superiores
a duas horas, ressalvadas outras disposições legais.
36.5.5 Devem ser adotadas medidas para adequação do peso
e do tamanho da carga, do número de movimentos a serem efetuados,
da frequência de levantamento e carregamento e das distâncias a
percorrer com cargas que possam comprometer a segurança e saúde
dos trabalhadores.
36.5.6 Os pisos e as passagens onde são efetuadas operações
de levantamento, carregamento e transporte manual de cargas devem
estar em perfeito estado de conservação e desobstruídos.
36.5.7 No levantamento, manuseio e transporte individual de
cargas deve ser observado, além do disposto no item 17.2 da NR-17
(Ergonomia), os seguintes requisitos:
a) os locais para pega e depósito das cargas devem ser
organizados de modo que as cargas, acessos, espaços para movimentação, alturas de pega e deposição não obriguem o trabalhador a
efetuar flexões, extensões e rotações excessivas do tronco e outros
posicionamentos e movimentações forçadas e nocivas aos segmentos
corporais;
b) a estocagem dos materiais e produtos deve ser organizada
em função dos pesos e da frequência de manuseio, de maneira a não
exigir manipulação constante de carga com pesos que possam comprometer a segurança e saúde do trabalhador;
c) devem ser adotadas medidas, sempre que tecnicamente
possível, para que quaisquer materiais e produtos a serem erguidos,
retirados, armazenados ou carregados de forma frequente não estejam
localizados próximos ao solo ou acima dos ombros;
d) cargas e equipamentos devem ser posicionadas o mais
próximo possível do trabalhador, resguardando espaços suficientes
para os pés, de maneira a facilitar o alcance, não atrapalhar os movimentos ou ocasionar outros riscos.
36.5.7.1 É vedado o levantamento não eventual de cargas
quando a distância de alcance horizontal da pega for superior a 60 cm
em relação ao corpo.
36.5.8 Devem ser adotados meios técnicos, administrativos e
organizacionais, a fim de evitar esforços contínuos e prolongados do
trabalhador, para impulsão e tração de cargas.
36.5.8.1 Sempre que tecnicamente possível, devem ser disponibilizados vagonetes com rodas apropriadas ou movidos a eletricidade ou outro sistema de transporte por impulsão ou tração que
facilite a movimentação e reduza o esforço do trabalhador.
36.5.9 O transporte e a descarga de materiais feitos por
impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, carros de mão ou
qualquer outro aparelho mecânico devem ter mecanismos que propiciem posicionamento e movimentação adequados dos segmentos
corporais, de forma que o esforço físico realizado pelo trabalhador
seja compatível com sua capacidade de força e não comprometa a sua
segurança ou saúde.
36.5.10 As alças, empunhaduras ou pontos de apoio de vagonetes ou outros equipamentos para transporte por impulsão devem
ter formato anatômico, para facilitar a pega, e serem posicionadas em
altura adequada, de modo a não induzir a adoção de posturas forçadas, tais como a flexão do tronco.
36.5.11 Os equipamentos de transporte devem ser submetidos a manutenções periódicas.
36.6 Recepção e descarga de animais
36.6.1 As atividades de descarga e recepção de animais devem ser devidamente organizadas e planejadas, devendo envolver, no
mínimo:
a) procedimentos específicos e regras de segurança na re-
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cepção e descarga de animais para os trabalhadores e terceiros, incluindo os motoristas e ajudantes;
b) sinalização e/ou separação das áreas de passagem de veículos, animais e pessoas;
c) plataformas de descarregamento de animais isoladas de
outros setores ou locais de trabalho;
d) postos de trabalho, da recepção até o curral de animais de
grande porte, protegidos contra intempéries;
e) medidas de proteção contra a movimentação intempestiva
e perigosa dos animais de grande porte que possam gerar risco aos
trabalhadores;
f) passarelas para circulação dos trabalhadores ao lado ou
acima da plataforma quando o acesso aos animais assim o exigir;
g) informação aos trabalhadores sobre os riscos e as medidas
de prevenção no trabalho com animais vivos;
h) estabelecimento de procedimentos de orientação aos contratados e terceiros acerca das disposições relativas aos riscos ocupacionais.
36.6.1.1 Para a atividade de descarga de animais de grande
porte é proibido o trabalho isolado.
36.6.2 Nas áreas de recepção e descarga de animais devem
permanecer somente trabalhadores devidamente informados e treinados.
36.6.3 Na recepção e descarga de aves devem ser adotadas
medidas de controle de poeiras de maneira a garantir que os níveis
não sejam prejudiciais à saúde dos trabalhadores.
36.6.4 O box de atordoamento de animais - acesso ao local
e ao animal, e as posições e uso dos comandos, devem permitir a
execução segura da atividade para qualquer tipo, tamanho e forma de
abate do animal.
36.6.5 Devem ser previstos dispositivos para reter o animal
de médio e grande porte no caso de um atordoamento falho ou de
procedimentos de não atordoamento que possam gerar riscos ao trabalhador devido à movimentação dos animais.
36.6.6 A atividade de verificação de animais de grande porte
deve ser realizada de maneira que as condições do local e dos acessos
garantam o posicionamento adequado e seguro dos segmentos corporais dos trabalhadores.
36.6.7 Devem ser adotadas medidas de prevenção para que
as atividades de segurar e degolar animais sejam efetuadas de modo
a permitir a movimentação adequada e segura dos trabalhadores.
36.6.7.1 Devem ser adotados rodízios ou pausas ou outras
medidas preventivas para minimizar a exposição dos trabalhadores
nas atividades descritas no item 36.6.7 e na sangria manual.
36.7 Máquinas
36.7.1 As máquinas e equipamentos utilizados nas empresas
de abate e processamento de carnes e derivados devem atender ao
disposto na NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos).
36.7.2 O efetivo de trabalhadores da manutenção deve ser
compatível com a quantidade de máquinas e equipamentos existentes
na empresa.
36.7.3 Os sistemas de trilhagem aérea, esteiras transportadoras, roscas sem fim ou nórias devem estar equipados com um ou
mais dispositivos de parada de emergência, que permitam a interrupção do seu funcionamento por segmentos curtos, a partir de qualquer um dos operadores em seus postos de trabalho.
36.7.4 Os elevadores, guindastes ou quaisquer outras máquinas e equipamentos devem oferecer garantias de resistência, segurança e estabilidade.
36.7.5 As atividades de manutenção e higienização de máquinas e equipamentos que possam ocasionar riscos de acidentes
devem ser realizadas por mais de um trabalhador, desde que a análise
de risco da máquina ou equipamento assim o exigir.
36.7.6 As instalações elétricas das máquinas e equipamentos
devem ser projetadas e mantidas de modo a prevenir, por meios
seguros, os riscos de choque elétrico e todos os outros tipos de
acidentes, atendendo as disposições contidas nas NR-12 (Segurança
no Trabalho em Máquinas e Equipamentos) e NR-10 (Segurança em
Instalações e Serviços em Eletricidade).
36.7.7 Devem ser adotadas medidas de controle para proteger os trabalhadores dos riscos adicionais provenientes:
a) da emissão ou liberação de agentes físicos ou químicos
pelas máquinas e equipamentos;
b) das emanações aquecidas de máquinas, equipamentos e
tubulações;
c) do contato do trabalhador com superfícies quentes de
máquinas e equipamentos que possam ocasionar queimaduras.
36.7.8 Nos locais fechados e sem ventilação é proibida a
utilização de máquinas e equipamentos movidos a combustão interna,
salvo se providos de dispositivos neutralizadores adequados.
36.8 Equipamentos e ferramentas
36.8.1 Os equipamentos e ferramentas disponibilizados devem favorecer a adoção de posturas e movimentos adequados, facilidade de uso e conforto, de maneira a não obrigar o trabalhador ao
uso excessivo de força, pressão, preensão, flexão, extensão ou torção
dos segmentos corporais.
36.8.2 O tipo, formato e a textura da empunhadura das facas
devem ser apropriados à tarefa, à mão do trabalhador e ao eventual
uso de luvas.
36.8.3 As ferramentas devem ser específicas e adequadas
para cada tipo de atividade e tão leves e eficientes quanto possível.
36.8.4 Devem ser adotadas medidas preventivas para permitir o uso correto de ferramentas ou equipamentos manuais de forma
a evitar a compressão da palma da mão ou de um ou mais dedos em
arestas ou quinas vivas dos equipamentos.
36.8.4.1 As medidas preventivas devem incluir, no mínimo:
a) afiação e adequação de ferramentas e equipamentos;
b) treinamento e orientação, na admissão e periodicamente.
36.8.5 Os equipamentos manuais, cujos pesos forem pas-
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síveis de comprometer a segurança e saúde dos trabalhadores, devem
ser dotados de dispositivo de sustentação.
36.8.6 Os equipamentos devem estar posicionados dentro dos
limites de alcance manual e visual do operador, permitindo a movimentação adequada e segura dos membros superiores e inferiores e
respeitando a natureza da tarefa.
36.8.7 Os equipamentos e ferramentas elétricas devem estar
aterrados e as fiações e cabos devem ser submetidos a revisões
periódicas para verificação de sinais de desgaste ou outros defeitos
que possam comprometer a segurança.
36.8.8 As ferramentas e equipamentos de trabalho devem ter
sistema de manutenção constante.
36.8.9 Devem ser consideradas as sugestões dos trabalhadores na escolha das ferramentas e dos equipamentos manuais.
36.8.10 Os empregadores devem:
a) estabelecer critérios de exigências para a escolha das características das facas, com a participação dos trabalhadores, em função das necessidades das tarefas existentes na empresa;
b) implementar sistema para controle de afiação das facas;
c) estabelecer mecanismos de reposição constante de facas
afiadas, em quantidade adequada em função da demanda de produção;
d) instruir os supervisores sobre a importância da reposição
de facas afiadas;
e) treinar os trabalhadores, especialmente os recém admitidos
ou nos casos de mudança de função, no uso da chaira, quando aplicável à atividade.
36.8.11 O setor ou local destinado a afiação de facas, onde
houver, deve possuir espaço físico e mobiliário adequado e seguro.
36.9 Condições ambientais de trabalho
36.9.1 Ruído
36.9.1.1 Para controlar a exposição ao ruído ambiental devem ser adotadas medidas que priorizem a sua eliminação, a redução
da sua emissão e a redução da exposição dos trabalhadores, nesta
ordem.
36.9.1.2 Todas as condições de trabalho com níveis de ruído
excessivo devem ser objeto de estudo para determinar as mudanças
estruturais necessárias nos equipamentos e no modo de produção, a
fim de eliminar ou reduzir os níveis de ruído.
36.9.1.3 As recomendações para adequações e melhorias devem ser expressas em programas claros e objetivos, com definição de
datas de implantação.
36.9.1.4 Caso não seja possível tecnicamente eliminar ou
reduzir a emissão do ruído ou quando as medidas de proteção adotadas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo,
planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou
emergencial, devem ser adotadas medidas para redução da exposição
dos trabalhadores obedecendo à seguinte hierarquia:
a) medidas de caráter administrativo ou de organização do
trabalho;
b) utilização de equipamento de proteção individual - EPI.
36.9.2 Qualidade do ar nos ambientes artificialmente climatizados
36.9.2.1 As empresas devem efetuar o controle do ar nos
ambientes artificialmente climatizados a fim de manter a boa qualidade do ar interno e garantir a prevenção de riscos à saúde dos
trabalhadores.
36.9.2.2 Para atender o disposto no item 36.9.2.1 devem ser
adotado, no mínimo, o seguinte:
a) limpeza dos componentes do sistema de climatização de
forma a evitar a difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde
humana;
b) verificação periódica das condições físicas dos filtros
mantendo-os em condições de operação e substituindo-os quando
necessário;
c) adequada renovação do ar no interior dos ambientes climatizados.
36.9.2.3 Deve ser observado, como indicador de renovação
de ar interno, uma concentração de dióxido de carbono (CO2) igual
ou inferior a 1000 ppm;
36.9.2.3.1 Uma medição de CO2 acima de 1000 ppm não
indica que o critério não é satisfeito, desde que a medição não
ultrapasse em mais de 700 ppm a concentração no ar exterior.
36.9.2.3.2 Para aferição do parâmetro indicado no item
36.9.2.3 deve ser adotada a metodologia constante na Norma Técnica
002 da Resolução RE nº 9 da ANVISA, de 16 de janeiro de 2003.
36.9.2.4 Os procedimentos de manutenção, operação e controle dos sistemas de climatização e limpeza dos ambientes climatizados não devem trazer riscos à saúde dos trabalhadores que os
executam, nem aos ocupantes dos ambientes climatizados.
36.9.3 Agentes químicos
36.9.3.1 A empresa deve adotar medidas de prevenção coletivas e individuais quando da utilização de produtos químicos.
36.9.3.2 As medidas de prevenção coletivas a serem adotadas quando da utilização de amônia devem envolver, no mínimo:
a) manutenção das concentrações ambientais aos níveis mais
baixos possíveis e sempre abaixo do nível de ação (NR-09), por meio
de ventilação adequada;
b) implantação de mecanismos para a detecção precoce de
vazamentos nos pontos críticos, acoplados a sistema de alarme;
c) instalação de painel de controle do sistema de refrigeração;
d) instalação de chuveiros de segurança e lava-olhos;
e) manutenção de saídas de emergência desobstruídas e adequadamente sinalizadas;
f) manutenção de sistemas apropriados de prevenção e combate a incêndios, em perfeito estado de funcionamento;
g) instalação de chuveiros ou sprinklers acima dos grandes
vasos de amônia, para mantê-los resfriados em caso de fogo, de
acordo com a análise de risco;

h) manutenção das instalações elétricas à prova de explosão,
próximas aos tanques;
i) sinalização e identificação dos componentes, inclusive as
tubulações;
j) permanência apenas das pessoas autorizadas para realizar
atividades de inspeção, manutenção ou operação de equipamentos na
sala de máquinas.
36.9.3.2.1 Em caso de vazamento de amônia, o painel de
controle do sistema de refrigeração deve:
a) acionar automaticamente o sistema de alarme;
b) acionar o sistema de controle e eliminação da amônia.
36.9.3.3 O empregador deve elaborar Plano de Resposta a
Emergências que contemple ações específicas a serem adotadas na
ocorrência de vazamentos de amônia.
36.9.3.3.1 O Plano de Resposta a Emergências deve conter,
no mínimo:
a) nome e função do responsável técnico pela elaboração e
revisão do plano;
b) nome e função do responsável pelo gerenciamento e execução do plano;
c) designação dos integrantes da equipe de emergência, responsáveis pela execução de cada ação;
d) estabelecimento dos possíveis cenários de emergências,
com base na análise de riscos;
e) descrição das medidas necessárias para resposta a cada
cenário contemplado;
f) descrição dos procedimentos de resposta à emergência,
incluindo medidas de evacuação das áreas, remoção das fontes de
ignição, quando necessário, formas de redução da concentração de
amônia e procedimentos de contenção de vazamento;
g) descrição das medidas de proteção coletiva e individual;
h) indicação dos EPI adequados ao risco;
i) registro dos exercícios simulados realizados com periodicidade mínima anual envolvendo todos os empregados da área.
36.9.3.4 Sempre que ocorrer acidente que implique vazamento de amônia nos ambientes de trabalho, deve ser efetuada a
medição da concentração do produto no ambiente para que seja autorizado o retorno dos trabalhadores às suas atividades.
36.9.3.4.1 Deve ser realizada avaliação das causas e consequências do acidente, com registro das ocorrências, postos e locais
afetados, identificação dos trabalhadores expostos, resultados das avaliações clínicas e medidas de prevenção a serem adotadas.
36.9.4 Agentes biológicos
36.9.4.1 Devem ser identificadas as atividades e especificadas as tarefas suscetíveis de expor os trabalhadores a contaminação
biológica, através de:
a) estudo do local de trabalhom, considerando as medidas de
controle e higiene estabelecidas pelas Boas Práticas de Fabricação BPF;
b) controles mitigadores estabelecidos pelos serviços de inspeção sanitária, desde a criação até o abate;
c) identificação dos agentes patogênicos e meios de transmissão;
d) dados epidemiológicos referentes ao agente identificado,
incluindo aqueles constantes dos registros dos serviços de inspeção
sanitária;
e) acompanhamento de quadro clínico ou subclínico dos trabalhadores, conforme Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO.
36.9.4.2 Caso seja identificada exposição a agente biológico
prejudicial à saúde do trabalhador, conforme item anterior, deverá ser
efetuado o controle destes riscos, utilizando-se, no mínimo, das seguintes medidas:
a) procedimentos de limpeza e desinfecção;
b) medidas de biosegurança envolvendo a cadeia produtiva;
c) medidas adotadas no processo produtivo pela própria empresa;
d) fornecimento de equipamentos de proteção individual adequados;
e) treinamento e informação aos trabalhadores.
36.9.4.2.1 O treinamento indicado no item 36.9.4.2, alínea
"e", deve contemplar:
a) os riscos gerados por agentes biológicos;
b) as medidas preventivas existentes e necessárias;
c) o uso adequado dos EPI;
d) procedimentos em caso de acidente.
36.9.4.3 Nas atividades que possam expor o trabalhador ao
contato com excrementos, vísceras e resíduos animais, devem ser
adotadas medidas técnicas, administrativas e organizacionais a fim de
eliminar, minimizar ou reduzir o contato direto do trabalhador com
estes produtos ou resíduos.
36.9.5 Conforto térmico
36.9.5.1 Devem ser adotadas medidas preventivas individuais e coletivas - técnicas, organizacionais e administrativas, em
razão da exposição em ambientes artificialmente refrigerados e ao
calor excessivo, para propiciar conforto térmico aos trabalhadores.
36.9.5.1.1 As medidas de prevenção devem envolver, no
mínimo:
a) controle da temperatura, da velocidade do ar e da umidade;
b) manutenção constante dos equipamentos;
c) acesso fácil e irrestrito a água fresca;
d) uso de EPI e vestimenta de trabalho compatível com a
temperatura do local e da atividade desenvolvida;
e) outras medidas de proteção visando o conforto térmico.
36.9.5.1.2 Quando as condições do ambiente forem desconfortáveis, em virtude da exposição ao calor, além do previsto no
subitem 36.9.5.1.1 devem ser adotadas as seguintes medidas:
a) alternância de tarefas, buscando a redução da exposição ao
calor;
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b) medidas técnicas para minimizar os esforços físicos.
36.9.5.2 Deve ser disponibilizado sistema para aquecimento
das mãos próximo dos sanitários ou dos locais de fruição de pausas,
quando as atividades manuais forem realizadas em ambientes frios ou
exijam contato constante com superfícies e produtos frios.
36.9.5.3 Devem ser adotadas medidas de controle da ventilação ambiental para minimizar a ocorrência de correntes de ar
aplicadas diretamente sobre os trabalhadores.
36.10 Equipamentos de Proteção Individual - EPI e Vestimentas de Trabalho
36.10.1 Os Equipamentos de proteção individual - EPI devem ser selecionados de forma a oferecer eficácia necessária para o
controle da exposição ao risco e o conforto, atendendo o previsto nas
NR-06 (Equipamentos de proteção Individual - EPI) e NR-09 (Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais - PPRA).
36.10.1.1 Os EPI usados concomitantemente, tais como capacete com óculos e/ou proteção auditiva, devem ser compatíveis
entre si, confortáveis e não acarretar riscos adicionais.
36.10.1.2 Nas atividades com exposição ao frio devem ser
fornecidas meias limpas e higienizadas diariamente.
36.10.1.3 As luvas devem ser:
a) compatíveis com a natureza das tarefas, com as condições
ambientais e o tamanho das mãos dos trabalhadores;
b) substituídas, quando necessário, a fim de evitar o comprometimento de sua eficácia.
36.10.1.4 Nas atividades onde as mãos dos trabalhadores
ficam totalmente molhadas e não seja possível a utilização de luvas
em razão da geração de riscos adicionais, deve ser efetuado rodízio
com outras tarefas.
36.10.2 O empregador deve fornecer vestimentas de trabalho
de maneira que:
a) os trabalhadores possam dispor de mais de uma peça de
vestimenta, para utilizar de maneira sobreposta, a seu critério, e em
função da atividade e da temperatura do local, atendendo às características higiênico-sanitárias legais e ao conforto térmico;
b) as extremidades sejam compatíveis com a atividade e o
local de trabalho;
c) sejam substituídas quando necessário, a fim de evitar o
comprometimento de sua eficácia.
36.10.2.1 As vestimentas devem ser trocadas diariamente,
sendo sua higienização responsabilidade do empregador.
36.11 Gerenciamento dos riscos
36.11.1 O empregador deve colocar em prática uma abordagem planejada, estruturada e global da prevenção, por meio do
gerenciamento dos fatores de risco em Segurança e Saúde no Trabalho - SST, utilizando-se de todos os meios técnicos, organizacionais
e administrativos para assegurar o bem estar dos trabalhadores e
garantir que os ambientes e condições de trabalho sejam seguros e
saudáveis.
36.11.2 A estratégia de prevenção em SST e meio ambiente
de trabalho deve:
a) integrar as ações de prevenção às atividades de gestão e à
dinâmica da produção, levando-se em consideração a competência e
experiência dos trabalhadores e de um representante indicado pelo
sindicato da categoria preponderante, afim de aperfeiçoar de maneira
contínua os níveis de proteção e desempenho no campo da segurança
e saúde no trabalho;
b) integrar a prevenção nas atividades de capacitação e treinamento dos trabalhadores, incluindo os níveis gerenciais.
36.11.3 No planejamento da prevenção devem ser definidos
métodos, técnicas e ferramentas adequadas para a avaliação de riscos,
incluindo parâmetros e critérios necessários para tomada de decisão.
36.11.4 A avaliação dos riscos tem como objetivo introduzir
medidas de prevenção para a sua eliminação ou redução, assim como
para determinar se as medidas previstas ou existentes são adequadas,
de forma a minimizar o impacto desses riscos à segurança e saúde
dos trabalhadores.
36.11.5 As ações de avaliação, controle e monitoração dos
riscos devem:
a) constituir um processo contínuo e interativo;
b) integrar todos os programas de prevenção e controle previstos nas demais NR;
c) abranger a consulta e a comunicação às partes envolvidas,
com participação dos trabalhadores.
36.11.6 As ações em SST devem abranger todos os riscos à
segurança e saúde e abordar, no mínimo:
a) riscos gerados por máquinas, equipamentos, instalações,
eletricidade, incêndios, entre outros;
b) riscos gerados pelo ambiente de trabalho, entre eles os
decorrentes da exposição a agentes físicos, químicos e biológicos,
como definidos na NR-9 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais);
c) riscos de natureza ergonômica e outros gerados pela organização do trabalho.
36.11.7 As medidas preventivas e de proteção devem ser
implementadas de acordo com a seguinte ordem de prioridade:
a) eliminação dos fatores de risco;
b) minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção
de medidas coletivas - técnicas, administrativas e organizacionais;
c) uso de Equipamentos de Proteção Individual - EPI.
36.11.8 A implementação de projetos de novas instalações,
métodos ou processos de trabalho, ou de modificação dos já existentes e das medidas de controle, deve envolver a análise das repercussões sobre a segurança e saúde dos trabalhadores.
36.11.9 Quando ocorrer a implementação ou introdução de
alterações nos ambientes e nos processos de trabalho deve-se assegurar que os trabalhadores envolvidos tenham sido adequadamente
informados e treinados.
36.12 Programas de Prevenção dos Riscos Ambientais e de
Controle Médico de Saúde Ocupacional.
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36.12.1 O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PPRA e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO devem estar articulados entre si e com as demais normas, em
particular com a NR-17.
36.12.2 Para fins de elaboração de programas preventivos
devem ser considerados, entre outros, os seguintes aspectos da organização do trabalho:
a) compatibilização das metas com as condições de trabalho
e tempo oferecidas;
b) repercussões sobre a saúde do trabalhador de todo e qualquer sistema de avaliação de desempenho para efeito de remuneração
e vantagens de qualquer espécie;
c) períodos insuficientes para adaptação e readaptação de
trabalhadores à atividade.
36.12.3 Deve ser utilizado, no PCMSO, instrumental clínicoepidemiológico que oriente as medidas a serem implementadas no
PPRA e nos programas de melhorias ergonômicas e de condições
gerais de trabalho, por meio de tratamento de informações coletivas e
individuais, incluindo, no mínimo:
a) vigilância passiva, através do estudo causal em trabalhadores que procurem o serviço médico;
b) vigilância ativa, por meio da utilização de questionários,
análise de séries históricas dos exames médicos, avaliações clínicas e
resultados dos exames complementares.
36.12.4 O médico coordenador do PCMSO deve informar
aos responsáveis pelo PPRA e ao empregador, as situações geradoras
de riscos aos trabalhadores, especialmente quando observar, no controle médico ocupacional, nexo causal entre as queixas e agravos à
saúde dos trabalhadores e as situações de trabalho a que ficam expostos.
36.12.5 Deve ser implementado um Programa de Conservação Auditiva, para os trabalhadores expostos a níveis de pressão
sonora acima dos níveis de ação, contendo no mínimo:
a) controles técnicos e administrativos da exposição ao ruído;
b) monitoramento periódico da exposição e das medidas de
controle;
c) treinamento e informação aos trabalhadores;
d) determinação dos Equipamentos de Proteção Individual EPI;
e) audiometrias conforme Anexo I da NR-7;
f) histórico clínico e ocupacional do trabalhador.
36.12.6 O coordenador do PCMSO deve elaborar o Relatório
anual com os dados da evolução clínica e epidemiológica dos trabalhadores, contemplando as medidas administrativas e técnicas a
serem adotadas na comprovação do nexo causal entre as alterações
detectadas nos exames e a atividade exercida.
36.12.6.1 As medidas propostas pelo Médico do Trabalho
devem ser apresentadas e discutidas com os responsáveis pelo PPRA,
com os responsáveis pelas melhorias ergonômicas na empresa e com
membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA.
36.12.7 Além do previsto na NR-7, o Relatório Anual do
PCMSO deve discriminar número e duração de afastamentos do trabalho, estatísticas de queixas dos trabalhadores, estatísticas de alterações encontradas em avaliações clínicas e exames complementares, com a indicação dos setores e postos de trabalho respectivos.
36.12.8 Sendo constatados a ocorrência ou o agravamento de
doenças ocupacionais, através de exames médicos que incluam os
definidos na NR-7 ou sendo verificadas alterações que revelem qualquer tipo de disfunção de órgão ou sistema biológico, através dos
exames médicos constantes nos quadros I e II e do item 7.4.2.3 da
NR-7, mesmo sem sintomatologia, caberá ao Médico coordenador ou
encarregado:
a) emitir a CAT;
b) indicar, quando necessário, o afastamento do trabalhador
da exposição ao risco ou do trabalho;
c) encaminhar o trabalhador à Previdência Social para estabelecimento de nexo causal, avaliação de incapacidade e definição
da conduta previdenciária em relação ao trabalho;
d) adotar as medidas de controle no ambiente de trabalho.
36.12.9 Cabe ao empregador, conforme orientação do coordenador do PCMSO, proceder, quando necessário, à readaptação
funcional em atividade compatível com o grau de incapacidade apresentada pelo trabalhador.
36.12.10 Devem ser estabelecidos critérios e mecanismos de
avaliação da eficácia das medidas de prevenção implantadas, considerando os dados obtidos nas avaliações e estudos realizados e no
controle médico de saúde ocupacional.
36.13 Organização temporal do trabalho
36.13.1 Para os trabalhadores que exercem suas atividades
em ambientes artificialmente frios e para os que movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa,
depois de uma hora e quarenta minutos de trabalho contínuo, será
assegurado um período mínimo de vinte minutos de repouso, nos
termos do Art. 253 da CLT.
36.13.1.1 Considera-se artificialmente frio, o que for inferior,
na primeira, segunda e terceira zonas climáticas a 15º C, na quarta
zona a 12º C, e nas zonas quinta, sexta e sétima, a 10º C, conforme
mapa oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
36.13.2 Para os trabalhadores que desenvolvem atividades
exercidas diretamente no processo produtivo, ou seja, desde a recepção até a expedição, onde são exigidas repetitividade e/ou sobrecarga muscular estática ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso e
membros superiores e inferiores, devem ser asseguradas pausas psicofisiológicas distribuídas, no mínimo, de acordo com o seguinte
quadro:
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QUADRO 1
Jornada de Trabalho
até 6h
até 7h20
até 8h48

Tempo de tolerância para aplicação Tempo de Pausa
da pausa
Até 6h20
20 Minutos
Até 7h40
45 Minutos
Até 9h10
60 Minutos

36.13.2.1 Caso a jornada ultrapasse 6h20, excluído o tempo
de troca de uniforme e de deslocamento até o setor de trabalho, deve
ser observado o tempo de pausa da jornada de até 7h20.
36.13.2.2 Caso a jornada ultrapasse 7h40, excluído o tempo
de troca de uniforme e de deslocamento até o setor de trabalho, deve
ser observado o tempo de pausa da jornada de até 8h48.
36.13.2.3 Caso a jornada ultrapasse 9h10, excluído o tempo
de troca de uniforme e de deslocamento até o setor de trabalho, deve
ser concedida pausa de 10 minutos após as 8h48 de jornada.
36.13.2.3.1 Caso a jornada ultrapasse 9h58, excluído o tempo de troca de uniforme e de deslocamento até o setor de trabalho,
devem ser concedidas pausas de 10 minutos a cada 50 minutos
trabalhados.
36.13.2.4 A empresa deve medir o tempo de troca de uniforme e de deslocamento até o setor de trabalho e consigná-lo no
PPRA ou nos relatórios de estudos ergonômicos.
36.13.2.4.1 Caso a empresa não registre o tempo indicado
nos documentos citados no item 36.13.2.4, presume-se, para fins de
aplicação da tabela prevista no quadro I do item 36.13.2, os registros
de ponto do trabalhador.
36.13.2.5 Os períodos unitários das pausas, distribuídas conforme quadro 1, devem ser de no mínimo 10 minutos e máximo 20
min.
36.13.2.6 A distribuição das pausas deve ser de maneira a
não incidir na primeira hora de trabalho, contíguo ao intervalo de
refeição e no final da última hora da jornada.
36.13.3 Constatadas a simultaneidade das situações previstas
nos itens 36.13.1 e 36.13.2, não deve haver aplicação cumulativa das
pausas previstas nestes itens.
36.13.4 Devem ser computadas como trabalho efetivo as
pausas previstas nesta NR.
36.13.5 Para que as pausas possam propiciar a recuperação
psicofisiológica dos trabalhadores, devem ser observados os seguintes
requisitos:
a) a introdução de pausas não pode ser acompanhada do
aumento da cadência individual;
b) As pausas previstas no item 36.13.1 devem ser obrigatoriamente usufruídas fora dos locais de trabalho, em ambientes
que ofereçam conforto térmico e acústico, disponibilidade de bancos
ou cadeiras e água potável;
c) As pausas previstas no item 36.13.2 devem ser obrigatoriamente usufruídas fora dos postos de trabalho, em local com
disponibilidade de bancos ou cadeiras e água potável;
36.13.6 A participação em quaisquer modalidades de atividade física, quando ofertada pela empresa, pode ser realizada apenas em um dos intervalos destinado a pausas, não sendo obrigatória a
participação do trabalhador, e a sua recusa em praticá-la não é passível de punição.
36.13.7 No local de repouso deve existir relógio de fácil
visualização pelos trabalhadores, para que eles possam controlar o
tempo das pausas.
36.13.8 Fica facultado o fornecimento de lanches durante a
fruição das pausas, resguardas as exigências sanitárias.
36.13.9 As saídas dos postos de trabalho para satisfação das
necessidades fisiológicas dos trabalhadores devem ser asseguradas a
qualquer tempo, independentemente da fruição das pausas.
36.14 Organização das atividades
36.14.1 Devem ser adotadas medidas técnicas de engenharia,
organizacionais e administrativas com o objetivo de eliminar ou reduzir os fatores de risco, especialmente a repetição de movimentos
dos membros superiores.
36.14.1.1 Os empregadores devem elaborar um cronograma
com prazos para implementação de medidas que visem promover
melhorias e, sempre que possível, adequações no processo produtivo
nas situações de risco identificado.
36.14.2 A organização das tarefas deve ser efetuada com
base em estudos e procedimentos de forma a atender os seguintes
objetivos:
a) a cadência requerida na realização de movimentos de
membros superiores e inferiores não deve comprometer a segurança e
a saúde dos trabalhadores;
b) as exigências de desempenho devem ser compatíveis com
as capacidades dos trabalhadores, de maneira a minimizar os esforços
físicos estáticos e dinâmicos que possam comprometer a sua segurança e saúde;
c) o andamento da atividade deve ser efetuado de forma
menos árdua e mais confortável aos trabalhadores;
d) facilitar a comunicação entre trabalhadores, entre trabalhadores e supervisores, e com outros setores afins.
36.14.3 A empresa deve possuir contingente de trabalhadores
em atividade, compatível com as demandas e exigências de produção,
bem como mecanismos para suprir eventuais faltas de trabalhadores,
e exigências relacionadas ao aumento de volume de produção, de
modo a não gerar sobrecarga excessiva aos trabalhadores.
36.14.4 Mudanças significativas no processo produtivo com
impacto no dimensionamento dos efetivos devem ser efetuadas com a
participação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e
em Medicina do Trabalho - SESMT e da CIPA, em conjunto com os
supervisores imediatos.
36.14.5 Na organização do processo e na velocidade da linha
de produção deve ser considerada a variabilidade temporal requerida
por diferentes demandas de produção e produtos, devendo ser computados, pelo menos, os tempos necessários para atender as seguintes
tarefas:
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a) afiação/chairação das facas;
b) limpeza das mesas;
c) outras atividades complementares à tarefa, tais como mudança de posto de trabalho, troca de equipamentos e ajuste dos assentos.
36.14.6 Os mecanismos de monitoramento da produtividade
ou outros aspectos da produção não podem ser usados para aceleração
do ritmo individual de trabalho para além dos limites considerados
seguros.
36.14.7 Rodízios
36.14.7.1 O empregador, observados os aspectos higiênicosanitários, deve implementar rodízios de atividades dentro da jornada
diária que propicie o atendimento de pelo menos uma das seguintes
situações:
a) alternância das posições de trabalho, tais como postura
sentada com a postura em pé;
b) alternância dos grupos musculares solicitados;
c) alternância com atividades sem exigências de repetitividade;
d) redução de exigências posturais, tais como elevações, flexões/extensões extremas dos segmentos corporais, desvios cúbitosradiais excessivos dos punhos, entre outros;
e) redução ou minimização dos esforços estáticos e dinâmicos mais frequentes;
f) alternância com atividades cuja exposição ambiental ao
ruído, umidade, calor, frio, seja mais confortável;
g) redução de carregamento, manuseio e levantamento de
cargas e pesos;
h) redução da monotonia.
36.14.7.1.1 A alternância de atividades deve ser efetuada,
sempre que possível, entre as tarefas com cadência estabelecida por
máquinas, esteiras, nórias e outras tarefas em que o trabalhador possa
determinar livremente seu ritmo de trabalho.
36.14.7.1.2 Os trabalhadores devem estar treinados para as
diferentes atividades que irão executar.
36.14.7.2 Os rodízios devem ser definidos pelos profissionais
do SESMT e implantados com a participação da CIPA e dos trabalhadores envolvidos.
36.14.7.3 O SESMT e o Comitê de Ergonomia da empresa,
quando houver, devem avaliar os benefícios dos rodízios implantados
e monitorar a eficácia dos procedimentos na redução de riscos e
queixas dos trabalhadores, com a participação dos mesmos.
36.14.7.4 Os rodízios não substituem as pausas para recuperação psicofisiológica previstas nesta NR.
36.14.8 Aspectos psicossociais
36.14.8.1 Os superiores hierárquicos diretos dos trabalhadores da área industrial devem ser treinados para buscar no exercício
de suas atividades:
a) facilitar a compreensão das atribuições e responsabilidades
de cada função;
b) manter aberto o diálogo de modo que os trabalhadores
possam sanar dúvidas quanto ao exercício de suas atividades;
c) facilitar o trabalho em equipe;
d) conhecer os procedimentos para prestar auxílio em caso
de emergência ou mal estar;
e) estimular tratamento justo e respeitoso nas relações pessoais no ambiente de trabalho.
36.15 Análise Ergonômica do Trabalho
36.15.1 As análises ergonômicas do trabalho devem ser realizadas para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores e subsidiar a implementação das medidas e adequações necessárias conforme previsto na
NR-17.
36.15.2 As análises ergonômicas do trabalho devem incluir
as seguintes etapas:
a) discussão e divulgação dos resultados com os trabalhadores e instâncias hierárquicas envolvidas, assim como apresentação e
discussão do documento na CIPA;
b) recomendações ergonômicas específicas para os postos e
atividades avaliadas;
c) avaliação e revisão das intervenções efetuadas com a participação dos trabalhadores, supervisores e gerentes;
d) avaliação e validação da eficácia das recomendações implementadas.
36.16 Informações e Treinamentos em Segurança e Saúde no
Trabalho
36.16.1 Todos os trabalhadores devem receber informações
sobre os riscos relacionados ao trabalho, suas causas potenciais, efeitos sobre a saúde e medidas de prevenção.
36.16.1.1 Os superiores hierárquicos, cuja atividade influencie diretamente na linha de produção operacional devem ser informados sobre:
a) os eventuais riscos existentes;
b) as possíveis consequências dos riscos para os trabalhadores;
c) a importância da gestão dos problemas;
d) os meios de comunicação adotados pela empresa na relação empregado-empregador.
36.16.1.2 Os trabalhadores devem estar treinados e suficientemente informados sobre:
a) os métodos e procedimentos de trabalho;
b) o uso correto e os riscos associados à utilização de equipamentos e ferramentas;
c) as variações posturais e operações manuais que ajudem a
prevenir a sobrecarga osteomuscular e reduzir a fadiga, especificadas
na AET;
d) os riscos existentes e as medidas de controle;
e) o uso de EPI e suas limitações;
f) as ações de emergência.
36.16.1.3 Os trabalhadores que efetuam limpeza e desin-
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fecção de materiais, equipamentos e locais de trabalho devem, além
do exposto acima, receber informações sobre os eventuais fatores de
risco das atividades, quando aplicável, sobre:
a) agentes ambientais físicos, químicos, biológicos;
b) riscos de queda;
c) riscos biomecânicos;
d) riscos gerados por máquinas e seus componentes;
e) uso de equipamentos e ferramentas.
36.16.2 As informações e treinamentos devem incluir, além
do abordado anteriormente, no mínimo, os seguintes itens:
a) noções sobre os fatores de risco para a segurança e saúde
nas atividades;
b) medidas de prevenção indicadas para minimizar os riscos
relacionados ao trabalho;
c) informações sobre riscos, sinais e sintomas de danos à
saúde que possam estar relacionados às atividades do setor;
d) instruções para buscar atendimento clínico no serviço médico da empresa ou terceirizado, sempre que houver percepção de
sinais ou sintomas que possam indicar agravos a saúde;
e) informações de segurança no uso de produtos químicos,
quando necessário, incluindo, no mínimo, dados sobre os produtos,
grau de nocividade, forma de contato, procedimentos para armazenamento e forma adequada de uso;
f) informações sobre a utilização correta dos mecanismos de
ajuste do mobiliário e dos equipamentos dos postos de trabalho,
incluindo orientação para alternância de posturas.
36.16.3 Em todas as etapas dos processos de trabalhos com
animais que antecedem o serviço de inspeção sanitária, devem ser
disponibilizadas aos trabalhadores informações sobre:
a) formas corretas e locais adequados de aproximação, contato e imobilização;
b) maneiras de higienização pessoal e do ambiente;
c) precauções relativas a doenças transmissíveis.
36.16.4 Deve ser realizado treinamento na admissão com, no
mínimo, quatro horas de duração.
36.16.4.1 Deve ser realizado treinamento periódico anual
com carga horária de, no mínimo, duas horas.
36.16.5 Os trabalhadores devem receber instruções adicionais ao treinamento obrigatório referido no item anterior quando
forem introduzidos novos métodos, equipamentos, mudanças no processo ou procedimentos que possam implicar em novos fatores de
riscos ou alterações significativas.
36.16.6 A elaboração do conteúdo, a execução e a avaliação
dos resultados dos treinamentos em SST devem contar com a participação de:
a) representante da empresa com conhecimento técnico sobre
o processo produtivo;
b) integrantes do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, quando houver;
c) membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes;
d) médico coordenador do Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional;
e) responsáveis pelo Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
36.16.6.1 O empregador deve disponibilizar material contendo, no mínimo, o conteúdo dos principais tópicos abordados nos
treinamentos aos trabalhadores e, quando solicitado, disponibilizar ao
representante sindical.
36.16.6.1.1 A representação sindical pode encaminhar sugestões para melhorias dos treinamentos ministrados pelas empresas e
tais sugestões devem ser analisadas.
36.16.7 As informações de SST devem ser disponibilizadas
aos trabalhadores terceirizados.
ANEXO I - GLOSSÁRIO
1. Abate e processamento de carnes e derivados: abate de
bovinos e suínos, aves, pescados e outras espécies animais, realizado
para obtenção de carne e de seus derivados.
2. Derivados de produtos de origem animal: produtos e subprodutos, comestíveis ou não, elaborados no todo ou em parte.
3. Estabelecimentos de carnes e derivados - os estabelecimentos de carnes e derivados são classificados em:
a) Matadouro-frigorífico: estabelecimento dotado de instalações completas e equipamentos adequados para o abate, manipulação, elaboração, preparo e conservação das espécies de açougue sob
variadas formas, com aproveitamento completo, racional e perfeito,
de subprodutos não comestíveis; possui instalações de frio industrial.
b) Matadouro: estabelecimento dotado de instalações adequadas para a matança de quaisquer das espécies de açougue, visando
o fornecimento de carne em natureza ao comércio interno, com ou
sem dependências para industrialização; deve dispor obrigatoriamente, de instalações e aparelhagem para o aproveitamento completo e
perfeito de todas as matérias-primas e preparo de subprodutos não
comestíveis.
c) Matadouro de pequenos e médios animais - estabelecimento dotado de instalações para o abate e industrialização de:
Suínos; Ovinos; Caprinos; Aves e Coelhos; Caça de pelo, dispondo de
frio industrial.
d) Charqueada: estabelecimento que realiza matança com o
objetivo principal de produzir charque, dispondo obrigatoriamente de
instalações próprias para o aproveitamento integral e perfeito de todas
as matérias-primas e preparo de subprodutos não comestíveis;
e) Fábrica de conservas: estabelecimento que industrialize a
carne de variadas espécies de açougue, com ou sem sala de matança
anexa, e em qualquer dos casos seja dotado de instalações de frio
industrial e aparelhagem adequada para o preparo de subprodutos não
comestíveis.
f) Fábrica de produtos suínos: estabelecimento que disponha
de sala de matança e demais dependências, industrialize animais da

espécie suína e, em escala estritamente necessária aos seus trabalhos,
animais de outras espécies; disponha de instalações de frio industrial
e aparelhagem adequada ao aproveitamento completo de subprodutos
não comestíveis.
g) Fábrica de produtos gordurosos: os estabelecimentos destinados exclusivamente ao preparo de gorduras, excluída a manteiga,
adicionadas ou não de matérias-primas de origem vegetal.
h) Entreposto de carnes e derivados: estabelecimento destinado ao recebimento, guarda, conservação, acondicionamento e distribuição de carnes frescas ou frigorificadas das diversas espécies de
açougue e outros produtos animais, dispondo ou não de dependências
anexas para a industrialização.
i) Fábricas de produtos não comestíveis: estabelecimento que
manipula matérias primas e resíduos de animais de várias procedências, para preparo exclusivo de produtos não utilizados na alimentação humana.
j) Matadouro de aves e coelhos: estabelecimento dotado de
instalações para o abate e industrialização de: Aves e caça de penas;
Coelhos, dispondo de frio industrial.
k) Entreposto-frigorífico: estabelecimento destinado, principalmente, à estocagem de produtos de origem animal pelo emprego
de frio industrial.
4. Carcaça:
a) Bovinos: animais abatidos, formados das massas musculares e ossos, desprovidos de cabeça, mocotós, cauda, couro, órgãos
e vísceras torácicas e abdominais, tecnicamente preparados;
b) Suínos: animais abatidos, formados das massas musculares e ossos, desprovidos de mocotós, cauda, órgãos e vísceras torácicas e abdominais, tecnicamente preparados, podendo ou não incluir couro, cabeça e pés;
c) Aves: corpo inteiro do animal após insensibilização, ou
não, sangria, depenagem e evisceração, onde papo, traqueia, esôfago,
intestinos, cloaca, baço, órgãos reprodutores e pulmões tenham sido
removidos. É facultativa a retirada dos rins, pés, pescoço e cabeça.
5. Corte: parte ou fração da carcaça, com limites previamente
especificados, com osso ou sem osso, com pele ou sem pele, temperado ou não, sem mutilações e/ou dilacerações.
6. Recorte: parte ou fração de um corte.
7. Produtos gordurosos: são os que resultam do aproveitamento de tecidos animais, por fusão ou por outros processos aprovados.
8. Graxaria: seção destinada ao aproveitamento de matériasprimas gordurosas e de subprodutos não comestíveis. A graxaria
compreende a seção de produtos gordurosos comestíveis; seção de
produtos gordurosos não comestíveis; seção de subprodutos não comestíveis. Processam subprodutos e/ou resíduos dos abatedouros ou
frigoríficos e de casas de comercialização de carnes (açougues), como
sangue, ossos, cascos, chifres, gorduras, aparas de carne, animais ou
suas partes condenadas pela inspeção sanitária e vísceras não comestíveis. Seus produtos principais são o sebo ou gordura animal
(para a indústria de sabões/sabonetes, de rações animais e para a
indústria química) e farinhas de carne e ossos (para rações animais).
Há graxarias que também produzem sebo ou gordura e/ou o chamado
adubo organo-mineral somente a partir de ossos. Podem ser anexas
aos abatedouros e frigoríficos ou unidades de negócio independentes.
9. BPF - Boas Práticas de Fabricação para estabelecimentos
que processam produtos de origem animal: são procedimentos necessários para obtenção de alimentos inócuos, saudáveis e sãos.
10. Ambientes climatizados: espaços fisicamente determinados e caracterizados por dimensões e instalações próprias, submetidos ao processo de climatização, através de equipamentos.
11. Aerodispersóides: sistema disperso, em um meio gasoso,
composto de partículas sólidas e/ou líquidas. O mesmo que aerosol ou
aerossol.
12. Ar de renovação: ar externo que é introduzido no ambiente climatizado.
13. Ar condicionado: processo de tratamento do ar, destinado
a manter os requisitos de qualidade do ar interior do espaço condicionado, controlando variáveis, como a temperatura, umidade, velocidade, material particulado, partículas biológicas e teor de dióxido
de carbono (CO2).
14. Avaliação de riscos: processo geral, abrangente e amplo
de identificação, análise e valoração, para definir ações de controle e
monitoração.
15. Características psicofisiológicas: englobam o que constitui o caráter distintivo, particular de uma pessoa, incluindo suas
capacidades sensitivas, motoras, psíquicas e cognitivas, destacando,
entre outras, questões relativas aos reflexos, à postura, ao equilíbrio,
à coordenação motora e aos mecanismos de execução dos movimentos que variam intra e inter indivíduos. Inclui, no mínimo, o
conhecimento antropológico, psicológico, fisiológico relativo ao ser
humano. Englobam, ainda, temas como níveis de vigilância, sono,
motivação e emoção; memória e aprendizagem.
16. Climatização: conjunto de processos empregados para se
obter por meio de equipamentos em recintos fechados, condições
específicas de conforto e boa qualidade do ar, adequadas ao bem-estar
dos ocupantes.
17. Continente: também chamado de contentor, é todo o
material que envolve ou acondiciona o alimento, total ou parcialmente, para comércio e distribuição como unidade isolada.
18. COV's: compostos orgânicos voláteis, responsáveis por
odores desagradáveis (existentes principalmente nas graxarias).
19. Demanda ergonômica: observação do contexto geral do
processo produtivo da empresa e a evidência de seus disfuncionamentos, não devendo se restringir apenas a dores, sofrimento e doenças.
20. Desinfecção: é a redução por intermédio de agentes químicos ou métodos físicos adequados, do número de micro organismos
no prédio, instalações, maquinaria, utensílios, ao nível que impeça a
contaminação do alimento que se elabora.
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21. Equipamentos: maquinaria e demais utensílios utilizados
nos estabelecimentos.
22. Padrão Referencial de Qualidade do Ar Interior: marcador qualitativo e quantitativo de qualidade do ar ambiental interior,
utilizado como sentinela para determinar a necessidade da busca das
fontes poluentes ou das intervenções ambientais.
23. Qualidade do Ar Ambiental Interior: Condição do ar
ambiental de interior, resultante do processo de ocupação de um
ambiente fechado com ou sem climatização artificial.
24. Resfriamento: processo de refrigeração e manutenção da
temperatura entre 0ºC (zero grau centígrado) e 4ºC (quatro graus
centígrados positivos) dos produtos (carcaças, cortes ou recortes, miúdos e/ou derivados), com tolerância de 1ºC (um grau centígrado)
medidos no interior dos mesmos.
25. Risco: possibilidade ou chance de ocorrerem danos à
saúde ou integridade física dos trabalhadores, devendo ser identificado em relação aos eventos ou exposições possíveis e suas consequências potenciais.
26. Serviço de Inspeção Sanitária: serviço de inspeção federal (SIF), estadual e municipal.
27. Subprodutos e/ou resíduos: couros, sangue, ossos, gorduras, aparas de carne, tripas, animais ou suas partes condenadas pela
inspeção sanitária, etc. que devem passar por processamentos específicos.
28. Triparia: departamento destinado à manipulação, limpeza
e preparo para melhor apresentação ou subsequente tratamento dos
órgãos e vísceras retiradas dos animais abatidos. São considerados
produtos de triparia as cabeças, miolos, línguas, mocotós, esôfagos e
todas as vísceras e órgãos, torácicos e abdominais, não rejeitados pela
Inspeção Federal.
29. Valor Máximo Recomendável: Valor limite recomendável
que separa as condições de ausência e de presença do risco de agressão à saúde humana.
30. Valoração dos riscos: a valoração do risco refere-se ao
processo de comparar a magnitude ou nível do risco em relação a
critérios previamente definidos para estabelecer prioridades e fundamentar decisões sobre o controle/tratamento do risco.
31. Agentes Biológicos: Para fins de aplicação desta norma,
consideram-se agentes biológicos prejudiciais aqueles que pela sua
natureza ou intensidade são capazes de produzir danos à saúde dos
trabalhadores.
32. Boa qualidade do ar interno: conjunto de propriedades
físicas, químicas e biológicas do ar que não apresentem agravos à
saúde humana.
33. Isolamento térmico: Propriedade de um material, usado
na vestimenta, de reduzir as trocas térmicas entre o corpo e o ambiente. No caso dos ambientes frios, de reduzir a perda de calor. A
eficácia do isolamento da vestimenta depende das propriedades isolantes do tecido e da adaptação às diferentes partes do corpo.

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
PORTARIA N o- 367, DE 18 DE ABRIL DE 2013
Disponibiliza para consulta pública o texto
técnico básico de criação do Anexo III da
NR-16.
O SECRETÁRIO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO, no uso
das atribuições conferidas pelo art. 14, inciso II, do Anexo I do
Decreto n.º 5.063, de 3 de maio de 2004, e em face do disposto nos
arts. 155 e 200 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, e no art. 4º da
Portaria MTE n.º 1.127, de 02 de outubro de 2003, resolve:
Art. 1º Disponibilizar para consulta pública o texto técnico
básico para criação do Anexo III da Norma Regulamentadora n.º 16
(Atividades e Operações Perigosas), referente à regulamentação do
inciso II do Artigo 193 da CLT, com redação dada pela Lei n.º
12.740/2012, disponível no sitio: http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm.
Art. 2º Fixar o prazo de sessenta dias, após a publicação
deste ato, para o recebimento de sugestões ao texto, que deverão ser
encaminhadas para o e-mail: normatizacao.sit@mte.gov.br ou via correio para o endereço: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO,
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, Coordenação-Geral
de Normatização e Programas (Esplanada dos Ministérios - Bloco "F"
- Anexo "B" - 1º Andar - Sala 107 - CEP 70059-900 - Brasília/DF).
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ FELIPE BRANDÃO DE MELLO
PORTARIA N o- 368, DE 18 DE ABRIL DE 2013
Disponibiliza para consulta pública o texto
técnico básico de revisão da Norma Regulamentadora n.º 13.
O SECRETÁRIO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO, no uso
das atribuições conferidas pelo art. 14, inciso II, do Anexo I do
Decreto n.º 5.063, de 3 de maio de 2004, e em face do disposto nos
arts. 155 e 200 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto n.º 5.452, de 1º de maio de 1943 e no art. 4º da
Portaria MTE n.º 1.127, de 02 de outubro de 2003, resolve:
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Art. 1º Disponibilizar para consulta pública o texto técnico básico para revisão da Norma
Regulamentadora n.º 13 (Caldeiras e Vasos de Pressão), disponível no sitio: http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm.
Art. 2º Fixar o prazo de sessenta dias, após a publicação deste ato, para o recebimento de
sugestões ao texto, que deverão ser encaminhadas para o e-mail: normatizacao.sit@mte.gov.br ou via
correio para o endereço: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, Departamento de Segurança e
Saúde no Trabalho, Coordenação-Geral de Normatização e Programas (Esplanada dos Ministérios Bloco "F" - Anexo "B" - 1º Andar - Sala 107 - CEP 70059-900 - Brasília/DF).
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ FELIPE BRANDÃO DE MELLO
DESPACHOS DA COORDENADORA-GERAL
Em 18 de abril de 2013
A Coordenadora-Geral de Recursos da Secretaria de Inspeção do Trabalho/MTE, no uso de sua
competência, prevista no art. 9º, inciso I, anexo VI, da Portaria/GM nº 483, de 15 de setembro de 2004
e de acordo com o disposto nos artigos 635 e 637 da CLT, e considerando o que dispõe o § 5º do art.
23 da lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, decidiu processos de auto de infração ou notificação de débito
nos seguintes termos:
1) Em apreciação de recurso voluntário:
1.1 Pela procedência do auto de infração ou da notificação de débito.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PROCESSO
46290.000953/2006-54
47747.000152/2002-12
46248.002771/2008-03
46248.002772/2008-40
46248.002773/2008-94
46248.002774/2008-39
46248.002775/2008-83
46215.053283/2004-18
46217.002757/2010-83
46217.002928/200-74
46260.002909/2009-89
46473.004328/2007-14

.A.I
010317406
007198621
014796201
014796210
014796228
014796236
014796244
011452153
018331505
018331106
013617184
008433194

13
14
15
16
17
18
19
20
21

46219.011229/2011-86
46473.007183/2011-90
46219.011670/2011-68
46219.002519/2011-39
46472.011244/2009-17
46473.002107/2011-98
46377.000247/2008-14
46472.005978/2005-25
46473.007933/2011-23

019808488
023903791
019796625
019785992
015920917
023991038
015796876
012018031
021425477

EMPRESA
Silver Drogaria Ltda.
Elmo Calçados S.A.
Satipel Florestal Ltda.
Satipel Florestal Ltda.
Satipel Florestal Ltda.
Satipel Florestal Ltda.
Satipel Florestal Ltda.
Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.
R & MR Construções e Locação de Mão de Obra Ltda.
Tecidos Líder Indústria e Comércio Ltda.
Banco Santander (Brasil) S,A,
Banco Santander (Brasil) S.A (nova denominação de Banco
Santander Banespa S.A.)
Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris
Instituto de Especialidades Pediátricas de São Paulo S.A.
IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda.
Lavrita Engenharia Consultoria e Equipamentos Industriais Ltda.
Novex Ltda.
Recoma Construções, Comércio e Indústria Ltda.
SASIP - Associação dos Proprietários do Iporanga
Sell Imóveis S/C Ltda.
Serpal Engenharia e Construções Ltda.

UF
GO
MG
MG
MG
MG
MG
MG
RJ
RN
RN
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

46310000492/2008-04
46310000331/2008-11
46310000209/2009-17
46310000383/2008-89
4631000227/2008-18
46310000162/2009-91
4631000067/2008-15
4631000053/2008-93
4631000066/2008-62
46310000219/2008-71
46310000261/2008-92
46310000339/2008-79
46310000228/2008-62
46310000140/2008-41
46310000349/2008-12
46215464736/2009-34
46215036153/2008-36
46215044252/2008-91
46215043219/2008-44
46215457958/2009-09
46215457957/2009-56
46215044404/2008-56
46215047536/2006-78
46215470247/2009-11
46215011541/2008-12
46215019464/2008-31
46215023712/2008-48
46215003031/2009-44
46215003030/2009-08
46215013503/2005-43
46215013499/2005-13
46215013498/2005-79
46215013497/2005-24
46215009888/2005-44
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7694393
17479835
7694415
7694555
10087036
7694687
7725582
7694148
7738633
17479304
7694334
7693231
7694326
7694008
7738668
15279928
15193438
11529504
15216616
15266231
15266249
15172431
13970160
19402813
15131106
15133117
15157491
19419082
19419074
11533587
11533536
11533595
11533561
11505371

INAPI - Ind Nac de Acess P/ Irrigação S/A
INAPI - Ind Nac de Acess P/ Irrigação S/A
Ind Eletricas Elite S/A
João Fernandes Silva Souza
José Maria Pires EPP
JRT Com de Bebidas Ltda
Lara Engenharia Ltda
Lepel Nordeste Confecções Ltda
Mercantil Cicero Bertoldo
Monte Neto Comercial de Alimentos Ltda
Nordeste Ind Derivados Animais Ltda
Panishopping I ND e Com Ltda
Premazon Premoldados de Concretos Ltda
Soc Hospitalar São Francisco de Canindé
Vertentes Const Transp e Com Ltda
Aldebara Com de Produtos Esotericos Ltda
Avalon Center Computadores Ltda
Certa Auditoria e Contabilidade Ltda
Drogaria Central do Meier Ltda
Eliose Com de Materiais de Const Ltda
Elipse Com de Mat de Const Ltda
Inset Net Controle de Vetores e Hig Ltda
Luminárias Kei Ind e Com Ltda
Mercadinho Carmozinda Ltda
Requinte de Pilares Grafica Ltda
Seatrans Ag Maritima Transp e Terminais Ltda
Seleserv Assessoria e Rec Humanos Ltda
Sercom Serv Especializados em Pintura Ltda
Sercom Serv Especializados Em Pintura Ltda
Silmar Lucio Asses e Festas Ltda
Silmar Lucio Asses e Festas Ltda
Silmar Lucio Asses e Festas Ltda
Silmar Lucio Asses e Festas Ltda
Supermercado Mundial Ltda

A Coordenadora-Geral de Recursos da Secretaria de Inspeção do Trabalho/MTE, no uso de sua
competência, prevista no art. 9º, inciso I, alínea "c", anexo VI, da Portaria/GM nº 483, de 15 de setembro
de 2004 e considerando o que dispõe o § 5º do art. 23 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, decidiu
não conhecer do recurso de interdição, por ausência de admissibilidade.
UF
01

PROCESSO
46202.006673/2013-21

EMPRESA
Fabril Romana Ltda.

1
2

PROCESSO

Notificação de Débito do
FGTS
46230.002936/2005-85 505.541.378
46218.002291/2007-19 505.311.941

EMPRESA

UF

SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO

ISJB - Colégio Salesiano da Região Oceânica
Mundial S.A. Produtos de Consumo

RJ
RS

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
Em 16 de abril de 2013

2) Em apreciação de recurso de ofício:
2.1 Pela improcedência do auto de infração ou da notificação de débito
1
2
3
4
5
6
7

Nº

PROCESSO
46208.003688/2011-15
46208.003802/2011-15
46208.003311/2011-66
46208.003848/2011-26
46215.029013/2005-69
46230.002932/2005-05
46871.000360/2005-76

A.I.
020384629
020372965
020382090
020388713
011596511
011524073
005704189

8
9
10
11

46228.003581/2011-39
46228.003583/2011-28
46617.009523/2011-35
46617.009530/2011-37

022959513
022966951
023653523
023654260

EMPRESA
Chimango & Dias Ltda.
Embrag - Empresa Brasileira de Serviços Gerais Ltda.
Pneus Via Nobre Ltda.
Supermercado Santa Maria da Vitoria Ltda.
Companhia Açucareira Usina Barcelos
ISJB - Colégio Salesiano da Região Oceânica
S.A.A.E. - Serviço Autônomo de Abastecimento de Água e Esgoto
Unimed de Campos Cooperativa de Trabalho Médico
Unimed de Campos Cooperativa de Trabalho Médico
Construtora Bannura & Civeira Ltda.
Construtora Bannura & Civeira Ltda.

UF
GO
GO
GO
GO
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RS
RS

Revogação da Anotação
O Secretário de Relações do Trabalho, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na
Portaria 326, publicada em 11 de março de 2013, na Nota Técnica Nº. 348/2013/CGRS/SRT/MTE,
resolve: Tornar sem efeito a determinação de "ANOTAÇÃO" na esfera de representação do Sindicato
dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Cargas Seca, Líquida, Inflamável, Explosiva e Refrigerada de Linhas Internacionais do Estado do Rio Grande do Sul/RS - SINDIMERCOSUL, CNPJ:
88.239.199/0001-56 publicada no Diário Oficial da União - DOU de 18/05/2011, Seção I, Pág. 113, Nº.
94, fundamentada na Nota Técnica RAE nº. 48/2011/CGRS/SRT. Dessa forma, por via de conseqüência,
o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Cargas Seca, Líquida, Inflamável, Explosiva e Refrigerada de Linhas Internacionais do Estado do Rio Grande do Sul/RS - SINDIMERCOSUL, CNPJ: 88.239.199/0001-56 voltará a ter a representação obtida por meio do processo administrativo nº. 46010.003649/93-64, ou seja, representante da Categoria Profissional dos Trabalhadores
em Transporte Rodoviários de Cargas Seca, Líquida, Inflamável, Explosiva e Refrigerada de Linhas
Internacionais, com abrangência Estadual e base territorial no Estado do Rio Grande do Sul/RS.
Em 17 de abril de 2013

2.3 Pela procedência parcial do auto de infração ou da notificação de débito.
Nº
1
2

PROCESSO
A.I.
EMPRESA
46240.000841/2010-75 024040320 Restaurante Matos & Braga Ltda.
47533.004189/2009-00 019740476 Indústrias Químicas Carbomafra S.A.

UF
MG
PR

3) Pelo arquivamento em razão de:
3.1 - Incidência da prescrição prevista §1º do art. 1º da Lei 9.873/99
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

PROCESSO
4631000014/2008-96
46310000081/2008-19
46310000299/2008-65
4631000367/2007-13
4631000366/2007-61
46310000015/2009-11
4631000087/2008-88
46310000179/2009-49
46310000294/2008-32
46310000178/2009-02
46310000069/2008-04
46310000297/2008-76
46310000298/2008-11
46310000385/2008-78
46310000001/2009-06
46310000192/2009-06
46310000224/2008-84
46310000234/2008-10
46310000495/2008-30
46310000493/2008-41
46310000494/2008-95
46310000190/2009-17
46310000336/2008-35
46310000333/2008-00
46310000332/2008-57
46310000330/2008-68

A.I.
7694121
7694181
7788991
7694059
7694041
7691211
7694237
7694709
7788975
7694717
7725591
10087087
10087079
7691203
7738714
7694733
10087028
10087044
7694369
7694377
7694385
7694407
17479843
17479801
17479819
17479827

UF
AM

HÉLIDA ALVES GIRÃO

1.2 Pela improcedência do auto de infração ou da notificação de débito.
Nº

EMPRESA
Agripec Química e Farmacêutica S/A
Arcelormittal Brasil S/A
Assoc Prot Mat Inf Joaquim Fernandes Colares
C E L Ind de Plásticos Ltda
C E L Ind de Plásticos Ltda
Centro de Form de Cond Auto Escola Maracanau
Cooercon - Coop de Const Civil do Estado do CE
Dedetizadora Carvalho Ltda
DSD Matos Medicamentos ME
E. Pacelli S. Fontes
Ecol Empresa de Consultoria Ltda
Empresa São Luiz de Cinemas Ltda
Empresa São Luiz de Cinemas Ltda
Finivest - Negócios de Varejo Ltda
Francisca Jaqueline de Lima Câmara
Francisca Jaqueline de Lima Câmara
Franscisco José dos Santos Carvalho
Gilvan Saldanha Lima Me
INAPI - Ind Nac de Acess P/ Irrigação S/A
INAPI - Ind Nac de Acess P/ Irrigação S/A
INAPI - Ind Nac de Acess P/ Irrigação S/A
INAPI - Ind Nac de Acess P/ Irrigação S/A
INAPI - Ind Nac de Acess P/ Irrigação S/A
INAPI - Ind Nac de Acess P/ Irrigação S/A
INAPI - Ind Nac de Acess P/ Irrigação S/A
INAPI - Ind Nac de Acess P/ Irrigação S/A

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012013041900182

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ

UF
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

Pedido de registro sindical
O Secretário de Relações do Trabalho, no uso de suas atribuições legais, considerando o
preenchimento dos requisitos para a publicação do pedido de registro sindical, dá ciência do requerido
pela(s) entidade(s) abaixo mencionada(s), ficando aberto o prazo de 30 (trinta dias), para que os
interessados possam se manifestar nos termos da Portaria Nº 188, de 05 de julho de 2007 e Portaria
326/2013 republicada no DOU em 11 de março de 2013
Processo
Entidade
CNPJ
Abrangência
Base Territorial
Categoria Profissional

46000.009105/96-22
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ponte Preta - RS
07.887.039/0001-11
Municipal
Ponte Preta-RS
Servidores Públicos Municipais

Processo
Entidade
CNPJ
Abrangência
Base Territorial
Categoria Profissional

46214.000121/2011-16
Sindicato dos Mototaxistas de São Raimundo Nonato - SINDIMOTO.
02.971.044/0001-94
Municipal
São Raimundo Nonato-PI
Mototaxistas

Processo
Entidade

47516.000015/2008-97
Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de São José
do Cedro e Região - SINDI-SJCR.
01.638.300/0001-63
Intermunicipal
São José do Cedro, Anchieta, Dionísio Cerqueira, Guarujá do Sul, Iporã
do Oeste, Palma Sola, Princesa e Romelândia-SC

CNPJ
Abrangência
Base Territorial
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Categoria Profissional

Todos os trabalhadores do Serviço Público Municipal da Administração
Direta e Indireta, da Câmara de Vereadores, das Fundações, das Autarquias, das Empresas Paraestatais e das Empresas de Economia Mista.

Processo
Entidade
CNPJ
Abrangência
Base Territorial
Categoria Profissional

46224.004615/2010-61
Sindicato dos Nutricionistas no Estado da Paraíba
11.305.371/0001-06
Estadual
João Pessoa/PB
Categoria regulamentada pela lei nº 8234/91, os nutricionistas de nível
superior das cidades do Estado da Paraíba.

Pedido de alteração estatutária
O Secretário de Relações do Trabalho, no uso de suas atribuições legais, considerando o
preenchimento dos requisitos para a publicação do pedido de alteração estatutária, dá ciência do
requerido pela(s) entidade(s) abaixo mencionada(s), ficando aberto o prazo de 30 (trinta dias), para que
os interessados possam se manifestar nos termos da Portaria Nº 188, de 05 de julho de 2007 e Portaria
326/2013 republicada no DOU em 11 de março de 2013
Em 18 de abril de 2013
Registro de Alteração Estatutária
O Secretário de Relações do Trabalho, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Portaria 326, de 11 de março de
2013, na Nota Técnica Nº.354/2013/CGRS/SRT/MTE, resolve ARQUIVAR
as
impugnações
n°
46000.023785/2008-55,
46000.023786/2008-08, 46000.023787/2008-44, 46000.023788/200899,
46000.023790/2008-68,
46000.023791/2008-11,
46000.023792/2008-57, 46000.023798/2008-24, 46000.023799/200879,
46000.023800/2008-65;
46000.023802/2008-54,
46000.023803/2008-07, 46000.023804/2008-43, 46000.023805/200898,
46000.023807/2008-87,
46000.023808/2008-21,
46000.023809/2008-76,
46000.023810/2008-09
e
46000.023811/2008-45, nos termos do art. 18, inciso III da Portaria
326/2013; e DEFERIR o registro de alteração estatutária ao Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias de Artefatos de Borracha, Recauchutadoras, Pneumáticos, Látex, Beneficiamento de Borracha e Seringueiros de São José do Rio Preto e Região/SP, processo n°
46000.001123/2008-24, CNPJ 00.860.557/0001-00, para representar a
categoria profissional dos Trabalhadores nas indústrias de artefatos de
borracha, acabamentos, recauchutadoras, pneumáticos, látex, beneficiamento de borracha natural e látex, embalagem de peças de borracha e látex, vulcanização, vedações com borracha, adesivação com
borracha, revestimento com borracha, extração de látex e trabalhadores seringueiros, com abrangência intermunicipal, na base territorial
nos municípios de Adolfo, Altair, Alto Alegre, Álvares Florence,
Américo de Campos, Aparecida d'Oeste, Araçatuba, Aspásia, Auriflama, Avanhandava, Bady Bassitt, Balbinos, Bálsamo, Barbosa,
Barretos, Bebedouro, Bento de Abreu, Bilac, Birigui, Braúna, Brejo
Alegre, Buritama, Cafelândia, Cajobi, Cardoso, Catanduva, Catiguá,
Cedral, Clementina, Colina, Colômbia, Coroados, Cosmorama, Dirce
Reis, Dolcinópolis, Elisiário, Embaúba, Estrela d'Oeste, Fernandópolis, Floreal, Gabriel Monteiro, Gastão Vidigal, General Salgado,
Getulina, Glicério, Guaiçara, Guaimbê, Guaíra, Guapiaçu, Guaraci,
Guarani d'Oeste, Guarantã, Guararapes, Guzolândia, Ibirá, Icém, Ilha
Solteira, Indiaporã, Ipiguá, Irapuã, Itajobi, Itapura, Jaborandi, Jaci,
Jales, José Bonifácio, Júlio Mesquita, Lins, Lourdes, Luiziânia, Macaubal, Macedônia, Magda, Marapoama, Marinópolis, Mendonça,
Meridiano, Mesópolis, Mira Estrela, Mirassol, Mirassolândia, Monções, Monte Aprazível, Monte Azul Paulista, Neves Paulista, Nhandeara, Nipoã, Nova Aliança, Nova Canaã Paulista, Nova Castilho,
Nova Granada, Nova Luzitânia, Novais, Novo Horizonte, Olímpia,
Onda Verde, Orindiúva, Ouroeste, Palestina, Palmares Paulista, Palmeira d'Oeste, Paraíso, Paranapuã, Parisi, Paulo de Faria, Pedranópolis, Penápolis, Pereira Barreto, Piacatu, Pindorama, Pirajuí, Planalto, Poloni, Pongaí, Pontalinda, Pontes Gestal, Populina, Potirendaba, Promissão, Queiroz, Reginópolis, Riolândia, Rubiácea, Rubinéia, Sabino, Sales, Santa Albertina, Santa Clara d'Oeste, Santa Fé do
Sul, Santa Rita d'Oeste, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, Santo
Antônio do Aracanguá, Santópolis do Aguapeí, São Francisco, São
João das Duas Pontes, São João de Iracema, São José do Rio Preto,
Sebastianópolis do Sul, Severínia, Sud Mennucci, Suzanápolis, Tabapuã, Tanabi, Terra Roxa, Três Fronteiras, Turiúba, Turrmalina,
Ubarana, Uchoa, União Paulista, Urânia, Uru, Urupês, Valentim Gentil, Valparaíso, Viradouro, Vitória Brasil, Votuporanga e Zacarias, no
estado de São Paulo. Para fins de ANOTAÇÃO no Cadastro Nacional
de Entidades Sindicais - CNES, resolvo excluir da representação dos
sindicatos abaixo: a) Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas de Ribeirão Preto e Região -SP, CNPJ: 07.033.600/0001-03,
Processo: 46000.017962/2004-31 a Categoria dos trabalhadores na
extração de borracha na base territorial dos Municípios de Adolfo,
Altair, Bady Bassitt, Bálsamo, Barretos, Bebedouro, Cajobi, Catanduva, Catiguá, Cedral, Colina, Colômbia, Embaúba, Guaíra, Guaraci,
Ibirá, Icém, Jaborandi, Jaci, José Bonifácio, Mirassol, Mirassolândia,
Monte Azul Paulista, Neves Paulista, Nova Aliança, Nova Granada,
Novo Horizonte, Olímpia, Onda Verde, Palestina, Palmares Paulista,
Paraíso, Pindorama, São José do Rio Preto, Severínia, Tabapuã, Terra
Roxa, Uchoa, Urupês, Viradouro no Estado de São Paulo; b) Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Artefatos de Borracha de
Cotia e Região São Paulo, Processo: 24000.001592/92-82 CNPJ: não
informado, a Categoria dos trabalhadores nas Indústrias de Artefatos
de Borracha na base territorial dos Municípios de Adolfo, Altair, Alto
Alegre, Álvares Florence, Américo de Campos, Aparecida d'Oeste,
Araçatuba, Aspásia, Auriflama, Avanhandava, Bady Bassitt, Balbinos,
Bálsamo, Barbosa, Barretos, Bebedouro, Bento de Abreu, Bilac, Birigui, Braúna, Brejo Alegre, Buritama, Cafelândia, Cajobi, Cardoso,
Catanduva, Catiguá, Cedral, Clementina, Colina, Colômbia, Coroados, Cosmorama, Dirce Reis, Dolcinópolis, Elisiário, Embaúba, Estrela d'Oeste, Fernandópolis, Floreal, Gabriel Monteiro, Gastão Vi-

Processo
Entidade
CNPJ
Abrangência
Base Territorial
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46218.018080/2010-95
Sindicato do Comércio varejista de Alegrete - SINDILOJAS ALEGRETE
91.550.707/0001-27
Intermunicipal
Alegrete e Manoel Viana-RS

Categoria Econômica: Comércio Varejista. Estão excepcionadas da representação do sindicato as categorias econômicas: comércio varejista de gêneros alimentícios; comércio varejista de veículos; comércio varejista de peças e acessórios para veículos; comércio de vendedores ambulante; comércio
varejista dos feirantes; estabelecimentos de serviços funerários; comércio varejista de material ótico;
fotográfico e cinematográfico; comércio varejista de produtos farmacêuticos; empresas de garagens,
estacionamento e de limpeza e conservação de veículos; comércio varejista de derivados de petróleo;
empresas distribuidoras de gás liquefeito de petróleo e transportador-revendedor-retalhista de óleo diesel,
óleo combustível e querosene.

digal, General Salgado, Getulina, Glicério, Guaiçara, Guaimbê, Guaíra, Guapiaçu, Guaraci, Guarani d'Oeste, Guarantã, Guararapes, Guzolândia, Ibirá, Icém, Ilha Solteira, Indiaporã, Ipiguá, Irapuã, Itajobi,
Itapura, Jaci, Jales, José Bonifácio, Júlio Mesquita, Lins, Lourdes,
Luiziânia, Macaubal, Macedônia, Magda, Marapoama, Marinópolis,
Mendonça, Meridiano, Mesópolis, Mira Estrela, Mirassol, Mirassolândia, Monções, Monte Aprazível, Monte Azul Paulista, Neves Paulista, Nhandeara, Nipoã, Nova Aliança, Nova Canaã Paulista, Nova
Castilho, Nova Granada, Nova Luzitânia, Novais, Novo Horizonte,
Olímpia, Onda Verde, Orindiúva, Ouroeste, Palestina, Palmares Paulista, Palmeira d'Oeste, Paraíso, Paranapuã, Parisi, Paulo de Faria,
Pedranópolis, Penápolis, Pereira Barreto, Piacatu, Pindorama, Pirajuí,
Planalto, Poloni, Pongaí, Pontalinda, Pontes Gestal, Populina, Potirendaba, Promissão, Queiroz, Reginópolis, Riolândia, Rubiácea, Rubinéia, Sabino, Sales, Santa Albertina, Santa Clara d'Oeste, Santa Fé
do Sul, Santa Rita d'Oeste, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa,
Santo Antônio do Aracanguá, Santópolis do Aguapeí, São Francisco,
São João das Duas Pontes, São João de Iracema, São José do Rio
Preto, Sebastianópolis do Sul, Severínia, Sud Mennucci, Suzanápolis,
Tabapuã, Tanabi, Terra Roxa, Três Fronteiras, Turiúba, Turmalina,
Ubarana, Uchoa, União Paulista, Urânia, Uru, Urupês, Valentim Gentil, Valparaíso, Viradouro, Vitória Brasil, Votuporanga e Zacarias no
Estado de São Paulo, conforme determina o art. 30 da Portaria
326/2013
Deferimento de Registro de Alteração Estatutária
Com fulcro na decisão liminar exarada nos autos do Processo
0000413-95.2013.5.10.0020, referente ao Mandado de Segurança c/c
Pedido de Antecipação de Tutela, em trâmite perante a 20ª Vara do
Trabalho de Brasília/DF, na Portaria n.º 326 de 1 de março de 2013
e em face da Nota Técnica nº 86/2013/AIP/SRT/MTE e Pedido protocolado sob o Processo Administrativo n.º 46000.005490/2007-16, o
Secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e
Emprego, no uso de suas atribuições legais, resolve DEFERIR O
REGISTRO DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA, ao Sindicato dos
Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Curitiba e
Região - SINDESC, CNPJ n.º 76.684.067/0001-54, para representar a
Categoria Patronal dos Profissionais de enfermagem, ou seja, enfermeiros, técnicos, auxiliares, atendentes, assistentes sociais, duchistas, massagistas, tosos os empregados em serviços de nível médio,
elementar e administrativo em hospitais, casa de saúde, consultórios
médicos e odontológicos, clínicas, ambulatórios e demais estabelecimentos de serviços de saúde. Abrange todos os profissionais de
qualquer nível de escolaridade médio e fundamental, que trabalhem
ou prestem serviços em estabelecimentos de serviços de saúde, inclusive os auxiliares técnicos de serviços de paramédicos, tais como
técnicos e demais trabalhadores em laboratórios, raio X, radioterapia,
cobaltoterapia, eletroencefalografia, eletrocardilogia,, hemoterapia e
similares, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e atendentes de enfermagem ou serviços médicos burocratas e todos os
demais trabalhadores empregados em hospitais, casa de saúde, empresas de medicina de grupo, em unidades móveis de serviços de
emergência, consultórios médicos de saúde, e odontológicos, entidades beneficentes, casa de repouso, clínicas veterinárias, cooperativas de saúde e cooperativas de serviços médicos,cooperativas de
odontologia, em empresas terceirizadas que prestam serviços aos estabelecimentos de serviços de saúde anteriormente mencionados, consórcios de saúde, organizações sociais e demais estabelecimentos de
saúde, inclusive os mantidos, direta ou indiretamente, pelo poder
público, com abrangência intermunicipal, na base territorial do Estado
do Paraná, nos municípios de Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Antonina, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do
Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo,
Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Curitiba, Fazenda
Rio Grande, Guaraqueçaba, Guaratuba, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba,
Matinhos, Morretes, Paranaguá, Piên, Pinhais, Piraquara, Pontal do
Paraná, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro,
São José dos Pinhais, São Mateus do Sul, Tijucas do Sul e Tunas do
Paraná.
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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
NO DISTRITO FEDERAL
PORTARIA N° 35, DE 8 DE ABRIL DE 2013
O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABALHO E
EMPREGO NO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe
subdelega o art. 1º, da Portaria SRT/MTE n° 02, de 25 de maio de
2006, e
Considerando o disposto na NOTA TÉCNICA nº. 006/2013,
de 08/04/2013, anexa ao processo n.º 46.206.002396/2013-47, referente ao Plano de Cargos e Salários do Instituto de Estudos Socioeconômicos - INESC, resolve:
Art. 1° - Homologar o Plano de Cargos e Salários Organizados em Carreira do Instituto de Estudos Socioeconômicos INESC, nos termos da NOTA TÉCNICA nº. 006/2013, anexa ao
processo n.º 46206.002396/2013-47.
Art. 2° - Tornar sem efeito a Portaria n° 35, de 08 de abril de
2013, publicada no DOU seção I, folha 52 do dia 17 de abril de
2013.
Art. 3° - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições contrárias.
MAURÍCIO ALVES DIAS

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EM SANTA CATARINA
PORTARIA N o- 255, DE 18 DE MARÇO DE 2013.
O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABALHO E
EMPREGO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso da atribuição que lhe foi conferida pelo capítulo IV, art. 31, Inciso I do
Anexo II do Regimento Interno aprovado pela PT/GM/MTE/Nº 153,
de 12/02/2009, publicada no D.O.U. de 13/02/2009,
CONSIDERANDO que de conformidade com o disposto no
artigo 161 da CLT, incumbe-lhe a faculdade de interditar estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento e embargar obra
e frente de trabalho, com base em laudo técnico que demonstre grave
e iminente risco para a saúde ou segurança dos trabalhadores, no
ambiente de trabalho, condições que deve ser neutralizada, uma vez
constatada pelo Auditor-Fiscal do Trabalho e pelo Agente de Higiene
e Segurança do Trabalho;
CONSIDERANDO que a intervenção rápida e eficaz sobre
os fatores de risco pode impedir a ocorrência de infortúnios, com
conseqüências grave e danos irreparáveis aos trabalhadores;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 18, incisos XI e
XIII e 31, iniciso VI do Decreto nº 4.552, de 27 de dezembro de
2002, que aprovou o Regulamento da Inspeção do Trabalho; resolve:
Art. 1º - Autorizar os Auditores-Fiscais do Trabalho e os
Agentes de Higiene e Segurança do Trabalho lotados na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Santa Catarina, quando no exercício de suas funções e na ocorrência da constatação de grave e iminente risco para a saúde e segurança do trabalhador, que promovam, em nome do Superintendente Regional do
Trabalho e Emprego e "ad referendum" deste, o Embargo ou Interdição a que se refere o artigo 161 da CLT e as Normas regulamentadoras (NR) nº 03 e nº 28, aprovadas pela Portaria Ministerial nº 3.2214/78;
Art. 2º - O autor da interdição ou embargo lavrará o laudo
técnico/termo de Interdição e/ou Embargo, no qual dará ciência ao
empregador das medidas a serem adotadas para a eliminação das
condições de grave e iminente risco que determinaram a paralisação
das atividades, entregando-lhe uma via para seu fiel cumprimento;
Art. 3º No prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o termo de
interdição, ou o de embargo, acompanhado do laudo técnico respectivo, deverá ser apresentado ao Superintendente Regional do Trabalho e Emprego, através da Chefia de Segurança e Saúde no Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Santa Catarina;
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Parágrafo primeiro. Nas unidades descentralizadas (Gerências e Agências Regionais) o encaminhamento supra se dará por
intermédio da chefia imediata a quem deverá ser entregue o termo de
interdição/embargo, acompanhado do respectivo laudo técnico.
Parágrafo segundo: Quando na localidade não houver unidade descentralizada do MTE, impossibilitando a entrega, em tempo
hábil do Termo e do Laudo de Interdição/Embargo, o Gabinete do
Superintendente Regional do Trabalho e Emprego deverá ser informado por outros meios de comunicação, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas.
Art. 4º Os Auditores-Fiscais do Trabalho e os Agentes de
Higiene e Segurança do Trabalho de que trata esta Portaria ficam,
ainda, autorizados a levantar a interdição ou o embargo, desde que
eliminadas por completo as condições de risco, através de verificação
in loco, "ad referendum" do Superintendente Regional do Trabalho e
Emprego.
Parágrafo único: A todo levantamento de interdição e a todo
desembargo, precederá, sempre, o laudo técnico correspondente, que
tramitará nos moldes do disposto no artigo 3º;
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria GD/DRT/SC/nº 27, de
20.04.2007, publicada no D.O.U. de 26.04.2007.
LUIS MIGUEL VAZ VIEGAS

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EM SÃO PAULO
PORTARIA N o- 54, DE 18 DE ABRIL DE 2013
O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABALHO E
EMPREGO NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e tendo em conta o que consta no artigo 1º, parágrafo
1º, da Portaria Ministerial N.º 1.095 de 19/05/10, publicada no
D.O.U. de 20/05/10, e considerando o que consta dos autos dos
processos n.º 46257.001463/2013-19 e conceder autorização à empresa: ENGRECON S.A., inscrita no CPNJ sob o nº
60.554.219/0001-64, situada a Estrada dos Romeiros, nº 42.501, Bairro Campo da Vila, Município de Santana de Parnaíba, Estado de São
Paulo, para reduzir o intervalo destinado ao repouso e à alimentação
conforme consta na convenção coletiva de trabalho, nos termos do
que prescreve o parágrafo 3º, do artigo 71, da Consolidação das Leis
do Trabalho, vigendo até 31 de março de 2015 a contar da publicação
desta, devendo o respectivo pedido de renovação ser formulado 03
(três) meses antes do término desta autorização, observados os requisitos do artigo 1º da referida Portaria Ministerial n.º 1.095/10 com
a juntada de relatório médico resultante do programa de acompanhamento de saúde dos trabalhadores submetidos a redução do intervalo destinado ao repouso e à alimentação. O intervalo a ser observado é de 30 minutos conforme fls. 07 e 08 do referido processo.
Outrossim, a presente autorização estará sujeita a cancelamento em
caso de descumprimento das exigências constantes da mencionada
Portaria Ministerial, constatada a hipótese por regular inspeção do
trabalho.
CARLOS FREDERICO ZIMMERMANN NETO
PORTARIA N o- 55, DE 18 DE ABRIL DE 2013
O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABALHO E
EMPREGO NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e tendo em conta o que consta no artigo 1º, parágrafo
1º, da Portaria Ministerial N.º 1.095 de 19/05/10, publicada no
D.O.U. de 20/05/10, e considerando o que consta dos autos dos
processos n.º 46266.000732/2013-11 e conceder autorização à empresa: FÁBRICA DE GRAMPOS AÇO LTDA, inscrita no CPNJ sob
o nº 60.837.887/0001-07, situada a Rua Quatro, nº 184, Bairro Bonsucesso, Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, para reduzir
o intervalo destinado ao repouso e à alimentação conforme consta no
acordo coletivo de trabalho, nos termos do que prescreve o parágrafo
3º, do artigo 71, da Consolidação das Leis do Trabalho, vigendo até
30 de novembro de 2014 a contar da publicação desta, devendo o
respectivo pedido de renovação ser formulado 03 (três) meses antes
do término desta autorização, observados os requisitos do artigo 1º da
referida Portaria Ministerial n.º 1.095/10 com a juntada de relatório
médico resultante do programa de acompanhamento de saúde dos
trabalhadores submetidos a redução do intervalo destinado ao repouso
e à alimentação. O intervalo a ser observado é conforme fls. 05 e 05v
do referido processo. Outrossim, a presente autorização estará sujeita
a cancelamento em caso de descumprimento das exigências constantes da mencionada Portaria Ministerial, constatada a hipótese por
regular inspeção do trabalho.
CARLOS FREDERICO ZIMMERMANN NETO
PORTARIA N o- 56, DE 18 DE ABRIL DE 2013
O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABALHO E
EMPREGO NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e tendo em conta o que consta no artigo 1º, parágrafo
1º, da Portaria Ministerial N.º 1.095 de 19/05/10, publicada no
D.O.U. de 20/05/10, e considerando o que consta dos autos dos
processos n.º 46263.000726/2013-85 e conceder autorização à empresa: ITAESBRA INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA, inscrita no
CPNJ sob o nº 61.381.323/0001-67, situada a Estrada Particular Sadae Takagi, nº 255, Bairro Cooperativa, Município de São Bernardo
do Campo, Estado de São Paulo, para reduzir o intervalo destinado ao
repouso e à alimentação conforme consta no acordo coletivo de trabalho, nos termos do que prescreve o parágrafo 3º, do artigo 71, da
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Consolidação das Leis do Trabalho, vigendo até 07 de maio de 2015
a contar da publicação desta, devendo o respectivo pedido de renovação ser formulado 03 (três) meses antes do término desta autorização, observados os requisitos do artigo 1º da referida Portaria
Ministerial n.º 1.095/10 com a juntada de relatório médico resultante
do programa de acompanhamento de saúde dos trabalhadores submetidos a redução do intervalo destinado ao repouso e à alimentação.
O intervalo a ser observado é conforme fls. 58 e 59 do referido
processo. Outrossim, a presente autorização estará sujeita a cancelamento em caso de descumprimento das exigências constantes da
mencionada Portaria Ministerial, constatada a hipótese por regular
inspeção do trabalho.
CARLOS FREDERICO ZIMMERMANN NETO
PORTARIA N o- 57, DE 18 DE ABRIL DE 2013
O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABALHO E
EMPREGO NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e tendo em conta o que consta no artigo 1º, parágrafo
1º, da Portaria Ministerial N.º 1.095 de 19/05/10, publicada no
D.O.U. de 20/05/10, e considerando o que consta dos autos dos
processos n.º 46263.000725/2013-31 e conceder autorização à empresa: ITAESBRA INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA, inscrita no
CPNJ sob o nº 61.381.323/0002-48, situada a Av. Piraporinha, nº
1210, Bairro Vila Nogueira, Município de Diadema, Estado de São
Paulo, para reduzir o intervalo destinado ao repouso e à alimentação
conforme consta no acordo coletivo de trabalho, nos termos do que
prescreve o parágrafo 3º, do artigo 71, da Consolidação das Leis do
Trabalho, vigendo até 07 de maio de 2015 a contar da publicação
desta, devendo o respectivo pedido de renovação ser formulado 03
(três) meses antes do término desta autorização, observados os requisitos do artigo 1º da referida Portaria Ministerial n.º 1.095/10 com
a juntada de relatório médico resultante do programa de acompanhamento de saúde dos trabalhadores submetidos a redução do intervalo destinado ao repouso e à alimentação. O intervalo a ser observado é conforme fls. 100 e 101 do referido processo. Outrossim, a
presente autorização estará sujeita a cancelamento em caso de descumprimento das exigências constantes da mencionada Portaria Ministerial, constatada a hipótese por regular inspeção do trabalho.
CARLOS FREDERICO ZIMMERMANN NETO

Nº 75, sexta-feira, 19 de abril de 2013
Art. 1º Indeferir o requerimento da empresa Viação Garcia
Ltda. de implantação de seção no serviço Maringá (PR) - São Paulo
(SP), prefixo 09-0470-08.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SONIA RODRIGUES HADDAD
PORTARIA Nº 338, DE 17 DE ABRIL DE 2013
A SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, no uso de suas atribuições e fundamentada no Processo nº 50500.124527/2012-16, resolve:
Art. 1º Indeferir o requerimento da empresa Viação Ouro
Branco S.A. de implantação de seções no serviço Assaí (PR) - São
Paulo (SP), prefixo 09-0430-00.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SONIA RODRIGUES HADDAD
PORTARIA Nº 339, DE 17 DE ABRIL DE 2013
A SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, no uso de suas atribuições e fundamentada no Processo nº 50000.010799/93-84, resolve:
Art. 1º Deferir parcialmente o requerimento da empresa Viação São Luiz Ltda. para implantação das seções - De Cuiabá (MT),
Jaciara (MT), Rondonópolis (MT), Pedra Preta (MT), Alto Garças
(MT), Alto Taquari (MT), Ilha Solteira (MT) para Chapadão do Sul
(MS); de: Jaciara (MT) e Selvíria (MS) para Andradina (SP), Mirandópolis (SP) e Araçatuba (SP), no serviço Cuiabá (MT) - Araçatuba (SP), prefixo nº 11-0747-00.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SONIA RODRIGUES HADDAD

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
E SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO
DE CARGAS
DELIBERAÇÃO Nº 44, DE 17 DE ABRIL DE 2013

.

Ministério dos Transportes
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
TERRESTRES
DIRETORIA
DELIBERAÇÃO N o- 75, DE 17 DE ABRIL DE 2013

A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DG - 013,
de 17 de abril de 2013 e no que consta dos autos do Processo nº
50500.109258/2012-50, delibera:
Art. 1º Pela aprovação da celebração do Termo de Cooperação Técnica que pretendem firmar entre si a Agência Nacional de
Transportes Terrestres - ANTT e a Universidade Federal de Santa
Catarina - UFSC, que tem por objeto a elaboração de Estudo de
Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental dos trechos ferroviários
Rondonópolis/Cuiabá e Cuiabá/Santarém - EVTEA.
Art. 4º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua
publicação.
JORGE BASTOS
Diretor-Geral
Em exercício

SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS

O Superintendente de Infraestrutura e Serviços de Transporte
Ferroviário de Cargas da Agência Nacional de Transportes Terrestres
- ANTT, no uso de suas atribuições e em conformidade com a Deliberação nº 038 de 22/02/2013 que altera a Deliberação nº 158/10,
Resolução ANTT nº 2.695/2008 e no que consta do Processo nº
50500.108677/2012-74, resolve:
Art. 1º Autorizar a Construtora Santa Izabel Ltda a implantar
01 (uma) travessia subterrânea de tubulação para galeria pluvial sob o
km 395+220 da malha arrendada à MRS Logística S.A., no município
de São José dos Campos/SP.
Art. 2º Fixar o percentual de 10% (dez por cento) da receita
líquida da atividade autorizada, acordada em parcelas anuais de R$
8.620,35 (oito mil seiscentos e vinte reais e trinta e cinco centavos),
pela travessia. As contraprestações serão anualmente ajustadas pela
variação nominal do IGP-M da FGV - Fundação Getúlio Vargas, ou
na falta deste, pelo IGP/FGV, INPC, IPC, nesta ordem, e na falta
destes, por outro índice oficial a ser determinado pelo Governo Federal.
Art. 3º Em caso de declaração de reversibilidade das obras
pelo Poder Concedente, não será devida indenização em favor da
Concessionária ou de terceiros.
Art. 4º A Concessionária deverá encaminhar à ANTT cópia
do contrato formalizado com o terceiro interessado em até 10 (dez)
dias após sua assinatura, bem como informar o início e a conclusão
da obra.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JEAN MAFRA DOS REIS
PORTARIA Nº 29, DE 10 DE ABRIL DE 2013

PORTARIA Nº 336, DE 17 DE ABRIL DE 2013
A SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, no uso de suas atribuições e fundamentada no Processo nº 50000.018913/2000-69, resolve:
Art. 1º Deferir parcialmente o requerimento da empresa Brasil Sul Linhas Rodoviárias Ltda. para implantação das seções - De
Londrina (PR) para Itapema (SC) e Osório (RS); de Ponta Grossa
(PR) para Osório (RS), no serviço Londrina (PR) - Porto Alegre (RS),
prefixo nº 09-0640-00.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SONIA RODRIGUES HADDAD
PORTARIA Nº 337, DE 17 DE ABRIL DE 2013
A SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, no uso de suas atribuições e fundamentada no Processo nº 50500.124546/2012-34, resolve:
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pelo código 00012013041900184

O Superintendente de Infraestrutura e Serviços de Transporte
Ferroviário de Cargas da Agência Nacional de Transportes Terrestres
- ANTT, no uso de suas atribuições e em conformidade com a Deliberação nº 038 de 22/02/2013 que altera a Deliberação nº 158/10,
Resolução ANTT nº 2.695/2008 e no que consta do Processo nº
50500.016512/2013-58, resolve:
Art. 1º Autorizar o Departamento Autônomo de Água e
Esgoto de Rio Claro - DAAE a implantar 01 (uma) travessia superior
de adutora de água sobre o km 134+656 da malha arrendada à
América Latina Logística Malha Paulista S.A. - ALLMP, no município de Rio Claro/SP.
Parágrafo único. A eficácia desta autorização fica condicionada à emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
do profissional responsável pela fiscalização da obra por parte da
Concessionária e ART do profissional responsável pela execução da
obra, por parte dos respectivos Conselhos Regionais de Engenharia e
Agronomia - CREA.
Art. 2º Fixar o percentual de 10% (dez por cento) da receita
líquida da atividade autorizada, acordada em parcelas anuais de R$
500,00 (quinhentos reais). As contraprestações serão anualmente ajustadas pela variação nominal do IGP-M da FGV - Fundação Getúlio
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