
 

 CCOOMMIISSSSÃÃOO  TTRRIIPPAARRTTIITTEE  PPAARRIITTÁÁRRIIAA  PPEERRMMAANNEENNTTEE  --  CCTTPPPP  
 

67ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Local:  Secretaria Executiva / MTE 
Período: 28 e 29 de novembro de 2011 
 

ENCAMINHAMENTOS / DELIBERAÇÕES  

 CNTT NR-13 
- Aguardando 2 indicações da representação dos trabalhadores. 

 CNTT NR-34 
- Aguardando a formalização de 1 indicação da representação dos trabalhadores. 

 NR-04 e NR-31 
- O DSST encaminhou consulta à CONJUR/MTE (aguardando parecer). 

 NR-26 
- A bancada de empregadores apresentou questionamentos quanto a alguns itens da NR-26 publicada 

pela Portaria SIT n.º 229/11. 

- O DSST elaborará documento (nota informativa, técnica ou perguntas e respostas) esclarecendo as 
questões levantadas e a encaminhará aos membros da CTPP. 

 NR-06 
- A proposta de alteração do item I do Anexo I da NR-06, visando a conformidade com as exigências 

contidas no RAC de EPI contra Quedas, do INMETRO, foi aprovada por consenso. 

- O DSST publicará portaria.  

 NR-12 / Anexo XII  
- A proposta de inclusão do Anexo XII (Equipamentos de guindar para elevação de pessoas e realização 

de trabalho em altura) na NR-12 foi aprovada por consenso. 

- O DSST publicará portaria. 

 NR-18 
• PCMAT 

- A proposta de alteração de itens referentes ao PCMAT foi aprovada por consenso 

- O DSST publicará portaria. 

 

• Elevadores 

- A proposta de alteração dos itens 18.14 referentes a Elevadores Tracionados a Cabo para 
Transporte de Passageiros foi aprovada por consenso, exceto o subitem 18.14.23.7, que, em virtude 
de questionamentos levantados por parte da representação dos empregadores, em relação à data 
estabelecida (maio/2013) para vigência do mesmo, ficou pendente de aprovação. 

- O DSST agendará para o início de fevereiro de 2012, reunião com os coordenadores de bancada da 
CTPP, coordenadores de bancada do CPN NR-18, respectivos técnicos e representantes das 
principais empresas fabricantes do equipamento para discussão do assunto. 

- A representação dos empregadores ficou incumbida de verificar quais empresas fabricantes 
participarão da reunião.   

 NR-15 / Anexo 13A  
- A proposta de alteração de itens do Anexo 13A (Benzeno) da NR-15 foi aprovada por consenso. 



 

- O DSST publicará portaria. 

 NR-20 
- A proposta de novo texto para a NR-20 foi reapresentada. 

- O texto foi considerado aprovado, entretanto, houve impasse quanto aos prazos para vigência de itens 
da NR. 

- Estabelecida a “questão controversa”, ficou deliberado que a SIT, atendendo ao parágrafo único do art. 
7º da Portaria MTE n.º 1.127/03, decidirá sobre os prazos levando em consideração as propostas e 
argumentos apresentados pelas bancadas. 

- O DSST publicará portaria. 

 NR-24 
- A bancada de Governo apresentou quadro comparativo entre a NR-24 vigente e a proposta atual de 

alteração. 

- As bancadas dos empregadores e dos trabalhadores apresentaram os respectivos posicionamentos e 
sugestões. 

- Ficou encaminhado que o DSST condensará a sugestões e reapresentará a proposta à CTPP para 
deliberação. 

 NR-35 (Trabalho em Altura) 
- A proposta de texto para a NR-35, consensuada em GTT específico, foi apresentada. 

- A bancada dos empregadores discordou da redação do subitem 1.2.1 e questionou os prazos previstos 
para vigência. 

- Ficou encaminhado que o DSST agendará, para fevereiro de 2012, uma reunião do GTT para análise 
das questões apresentadas e fechamento da NR. 

 NR-21  
- A bancada dos empregadores apresentou proposta de alteração do subitem 21.2.1 da NR-21, por 

alegação da existência de interpretações equivocadas. 

- A bancada dos trabalhadores se posicionou contra a proposta de alteração. 

- O DSST analisará a proposta. 

 Cronograma de discussão de Normas para 2012  
- A bancada de Governo informou que além dos temas já em andamento (NR para Frigoríficos, revisão 

da NR-15, NR da Gestão em SST) haviam dois temas que foram levantados em cronogramas 
anteriores mas que não foram concluídos ou iniciados, que são: NR sobre Radiações Ionizantes e NR 
para o Setor Aeroportuário.  

- A bancada dos empregadores foi de acordo com a inclusão dos temas Radiações Ionizantes e Setor 
Aeroportuário, desde que levado em consideração o andamento das discussões em curso. 

- A bancada dos trabalhadores apresentou a proposta de se regulamentar, também, os seguintes temas: 
Assédio Moral (riscos psicosociais), Saneamento Básico (limpeza urbana) e Gás (produção e 
distribuição) 

- Ficou acordado que conforme o fechamento das discussões dos temas em curso, serão inseridos os 
temas, respectivamente: Radiações Ionizantes; Setor Aeroportuário; Riscos Psicosociais; Limpeza 
Urbana; e Gás.    

 Cronograma de reuniões para 2012  
- 68ª (13 e 14 de março) 

- 69ª (12 e 13 de junho) 

- 70ª (28 e 29 de agosto) 

- 71ª (27 e 28 de novembro) 

(A princípio, todas com realização em Brasília/DF). 



 

 Capacitação à distância sobre NR 
- Ficou acordada a criação de um grupo técnico, no âmbito da CTPP (2 membros por bancada), para 

iniciar discussões sobre o tema. 

 Divulgação de NR 
- Foi apontada, pela representação patronal, a necessidade se dar ênfase na divulgação as Normas 

Regulamentadoras depois de publicadas. 

- Ficou acordada a criação de grupo técnico nos moldes do definido para capacitação à distância.  

 
 

FIM 


