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                   Legislação+
 

!

A!Constituição!Federal!–!CF!em!sua!alínea!XXII,!do!artigo!7º,!inclui!como!

direito!dos! trabalhadores!a! “...! redução!dos! riscos! inerentes!ao! trabalho,!por!meio!de!

normas!de!saúde,!higiene!e!segurança.”!

Os! artigos! 155,! inciso! I,! e! 200! da!Consolidação! das! Leis! do! Trabalho! –!

CLT,!aprovada!pelo!DecretoPLei!n.º!5.452,!de!1º!de!maio!de!1943,!com!a!redação!dada!

pelo!art.!1º!da!Lei!n.º!6.514,!de!22!de!dezembro!de!1977,!incumbe!o!órgão!de!âmbito!

nacional! competente! em!matéria! de! segurança! e!medicina! do! trabalho! e! define! que!

cabe!ao!Ministério!do!Trabalho!estabelecer!disposições!complementares!às!normas!de!

que!trata!este!Capítulo,!tendo!em!vista!as!peculiaridades!de!cada!atividade!ou!setor!de!

trabalho.!

Os!artigos!196!a!200!da!CF!atribuem!ao!Sistema!Único!de!Saúde!as!ações!

de! Saúde! do! Trabalhador,! por! meio! de! políticas! sociais! e! econômicas! que! visem! à!

redução! do! risco! de! doenças! e! de! outros! agravos,! além! de! serviços! e! ações! que!

possam!promover,!proteger!e!recuperar!a!saúde.!

A! Portaria! do! Ministério! do! Trabalho! e! Emprego! n.º! 485,! de! 11! de!

novembro!de!2005,!publicada!na!Seção!I!do!Diário!Oficial!da!União!de!16!de!novembro!

de!2005,!aprova!o!texto!da!nova!Norma!Regulamentadora!de!Segurança!e!Saúde!no!

Trabalho! em! Estabelecimentos! de! Saúde,! denominada! de! NRP32! e! a! exigência! do!

cumprimento!das!normas!conforme!prazos!estabelecidos.!

A!Portaria! Interministerial! n.º! 152,! de! 13! de!maio! de! 2008,! publicada! na!

Seção!I!do!Diário!Oficial!da!União!de!15!de!maio!de!2008,!institui!a!Comissão!Tripartite!

de!Saúde!e!Segurança!no!Trabalho,!com!o!objetivo!de!avaliar!e!propor!medidas!para!

implementação,! no! país,! da! Convenção! n.º! 187,! da! Organização! Internacional! do!

Trabalho! P! OIT,! que! trata! da! Estrutura! de! Promoção! da! Segurança! e! Saúde! no!

Trabalho.!
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A! Portaria! do! Ministério! do! Trabalho! e! Emprego! n.º! 939,! de! 18! de!

novembro!de!2008,!publicada!na!Seção!I!do!Diário!Oficial!da!União!de!19!de!novembro!

de!2008,!divulga!o!cronograma!previsto!para!implantação!do!item!32.2.4.16!da!Norma!

Regulamentadora! n.º! 32,! que! definiu! como! uma! das!medidas! de! proteção! o! uso! de!

materiais! perfurocortantes! com! dispositivo! de! segurança,! sendo! que! esse! prazo!!

terminou!em!17!de!novembro!de!2010.!

Lembramos!que!as!Normas!Regulamentadoras!P!NR,!relativas!à!segurança!

e! medicina! do! trabalho,! são! de! observância! obrigatória! pelas! empresas! privadas! e!

públicas!e!pelos!órgãos!públicos!da!administração!direta!e! indireta,!bem!como!pelos!

órgãos! dos!Poderes! Legislativo! e! Judiciário,! que! possuam!empregados! regidos! pela!

Consolidação!das!Leis!do!Trabalho!P!CLT.!(Portaria!GM!n.º!3.214,!de!08!de! junho!de!

1978,!alterada!pela!Portaria!n.º!06,!de!09/03/83).!

!

!

!

              Encaminhamentos+
 

!

O! CONASS,! através! do! Ofício! n.º! 644,! de! 29! de! outubro! de! 2010,!

encaminhado! ao! Excelentíssimo! Senhor! Ministro! do! Trabalho! e! Emprego,! solicitou!

prorrogação! de! prazo! relativo! à! vigência! da! portaria! acima! citada,! considerando! as!

dificuldades! apontadas! pela! Secretaria! de! Saúde! de! São! Paulo! que! também! estão!

ocorrendo!nas!demais!Unidades!da!Federação.!Os!problemas!assinalados!são!que!as!

empresas! aptas! a! produzir! e/ou! comercializar! materiais! perfurocortantes! com!

dispositivo! de! segurança! são! insuficientes! em! relação! à! demanda.! E! em! virtude! da!

pouca! oferta! de! equipamentos! em! conformidade! com! a! norma,! não! esta! havendo!

competição!entre!as!concorrentes!e!o!preço!final!para!aquisição!está!incompatível!com!

os!recursos!orçamentários!disponíveis.!
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O!CONASS!encaminhou!também!a!todos!os!Secretários!de!Saúde,!Ofício!

Circular!n.
o
!098,!de!29!de!outubro!de!2010,!solicitando!reforçar!junto!aos!Ministros!do!

Trabalho!e!da!Saúde!o!pedido!de!prorrogação!de!prazo!relativo!à!vigência!da!Portaria.!

O! Ministro! do! Trabalho! respondendo! ao! ofício! do! CONASS,! em! 17! de!

janeiro,! informou!que!a!demanda! foi!encaminhada!a!Comissão!Tripartite!Permanente!

Nacional!(CTPN)!da!NRP32!para!análise!e!manifestação.!

Na!Comissão!Intergestores!Tripartite!de!16/12/2010!foi! informado!sobre!a!

criação! de!Grupo! de! Trabalho! para! elaboração! de! estudo! de! viabilidade! técnica,! de!

impacto! financeiro! e! planejamento!da! substituição!dos!materiais! perfurocortantes!por!

outros! com!dispositivo! de! segurança,! no! âmbito! do!Sistema!Único! de!Saúde! (SUS),!

conforme!a!Portaria!MTE!nº.!939,!de!18!de!novembro!de!2008!e! foi!acordado!que!o!

Ministério! da! Saúde! iria! elaborar! proposta! de! aviso! ministerial! ao! Ministério! do!

Trabalho,!com!solicitação!de!prorrogação!de!prazo!da!Norma!Regulamentadora!nº!32.!

Aguardamos!posicionamento!Comissão!Tripartite!Permanente!Nacional!da!

NRP32.!


