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Prezados (as) Senhores (as), 
 

Para conhecimento, reproduzimos informações de diversas fontes, referentes à área de 
Segurança, Saúde e Medicina no Trabalho. 
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CNPS: CONSELHO APROVA ALTERAÇÕES NO CÁLCULO DO FATOR ACIDENTÁRIO DE 
PREVENÇÃO 
Grupo Técnico apresentou relatório sobre o FAP que foi votado pelo colegiado 
PÁG. 02 
 

NOTA TÉCNICA Nº 283/2016/CGNORlDSST/SIT 
Ensino a Distância para Treinamento em saúde e segurança do trabalho 
PÁG. 02 

 
PORTARIA MTB Nº 575/2016 
Técnicas de Ensaios-Normas Técnicas Aplicáveis ao EPI-Realização de Ensaios de Tecidos e 
Vestimentas-Prazo-Laboratório Estrangeiro  
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FONTE DE NOTÍCIAS 
17/11/2016 

 
 

CNPS: CONSELHO APROVA ALTERAÇÕES NO CÁLCULO DO FATOR ACIDENTÁRIO DE 
PREVENÇÃO 

Grupo Técnico apresentou relatório sobre o FAP que foi votado pelo colegiado 
 

O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) votou seis alterações na 
metodologia do cálculo do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), nesta quinta-feira (17), em 
Brasília. O FAP é um multiplicador calculado anualmente que incide sobre a alíquota do Seguro 
Acidente de Trabalho (SAT) pago pelas empresas. 

As mudanças para o FAP 2017 valerão em 2018. Mesmo sendo adotado um novo 
modelo, o diretor do Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da 
Secretaria de Previdência, Marco Pérez, enfatizou que, “nenhum conceito de acidente de 
trabalho, nenhuma obrigação patronal, nem a concessão de benefícios foram alterados”. 

Uma das modificações, no cálculo do fator, é a exclusão dos acidentes de trabalho sem 
concessão de benefícios, exceto acidentes que resultarem em óbito, independentemente da 
concessão de benefício. Segundo argumento discutido no Grupo de Trabalho, que debateu o 
assunto durante dois anos, a inclusão desse tipo de acidente implica em um cálculo do índice 
de frequência que não diferencia empresas que causam acidentes com maior gravidade 
daquelas que causam os de menor gravidade. 

 
Trajeto  
A retirada dos acidentes de trajeto do cálculo do FAP também está entre as mudanças 

aprovadas. Pérez esclareceu que “a inclusão desses acidentes não diferenciava a 
acidentalidade dentro e fora da empresa”. Ele ressaltou ainda que esse critério não deve ser 
considerado para bonificar ou sobretaxar a empresa, uma vez que o empregador não possui 
ingerência sobre os acidentes de trajeto. 

A partir de 2018, o bloqueio de bonificação por morte ou invalidez continuará valendo. 
No entanto, esse bloqueio só valerá durante o ano em que ocorreu o acidente e os sindicatos 
não terão mais a prerrogativa de desbloquear a bonificação. 

Os conselheiros também aprovaram a exclusão da redução de 25% do FAP calculado 
na faixa malus. No entanto, haverá uma regra de transição. Em 2018, o desconto será de 15% 
e, no ano seguinte, será totalmente extinto. Esse critério havia sido introduzido para ser 
aplicado somente no primeiro ano de vigência do FAP, mas continuava sendo aplicado até 
hoje. 
 
Rescisão  

 O bloqueio de bonificação com base na taxa média de rotatividade acima de 75% não 
foi excluído do cálculo do fator, como havia sido proposto. No entanto, serão usadas somente 
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a rescisão sem justa causa, inclusive a rescisão antecipada de contrato a termo; e a rescisão 
por término de contrato a termo. Nesse caso, os sindicatos também não terão mais autonomia 
para promover o desbloqueio. 

Outra alteração acatada pelo colegiado diz respeito à regra de desempate das 
empresas por Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Atualmente, o critério 
de desempate considera a posição média das posições empatadas. A partir de 2018, será 
considerada a posição inicial do empate, sem alterar o número total de estabelecimentos com 
o cálculo válido. 
 
FONTE: Previdência Social - 17/11/2016 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
25/11/2016 

 
 

NOTA TÉCNICA Nº 283/2016/CGNORlDSST/SIT 
Ensino a Distância para Treinamento em saúde e segurança do trabalho 

 
N° Documento: 47521.000184/2014-04 

 
I. INTRODUÇÃO 
 
1. Trata-se de questionamento formulado pelo Sr. Edson Strithorst, dirigido à Gerência 

Regional do Trabalho em Blumenau - GRT/Blumenau e encaminhada a este 
Departamento, em razâo da matéria, com intuito de obter esclarecimentos acerca da 
modalidade de Ensino a Distância - EaD, para a realização das capacitações 
obrigatórias estipuladas pela Nonna Regulamentadora n" 1O (NR-lO), pela Norma 
Regulamentadora n" 12 (NR-12), pela Nonna Regulamentadora n" 13 (NR-13), pela 
Norma Regulamentadora n" 33 (NR-33) e pela Norma Regulamentadora n" 35 (NR-35). 

 
2. O interessado questiona acerca da aceitabilidade da realização desses treinamentos 

em fonnato não presencial, em que algumas matérias são transmitidas na modalidade 
a distância. 

 
II. ANÁLISE 
 
3. A esse respeito, cabem as seguintes considerações. 
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4. Inicialmente, cabe destacar o objetivo das capacitações em Segurança e Saúde no 
Trabalho - SST. Há que se considcrar que as capacitações previstas em Nonnas 
Regulamentadoras - NR 's não são cursos profissionalizantes. 

 
5. Pelo contrário, elas têm caráter preventivo ao proporcionar treinamento específico 

acerca dos tàtores de risco para a saúde e a segurança do trabalhador decorrentes da 
atividade exercida. São cruciais porque visam instruir o trabalhador sobre as medidas 
de prevençâo indicadas para a redução dos riscos relacionados ao trabalho. 

 
6.  No que tange ao treinamento para atividades em espaço confinado, a NR- 33 estipula 

o conteúdo a ser abordado, bem como a carga horária mínima necessária: 
 
33.3.5.4 A capacitação inicial dos trabalhadores autorizados e Vigias deve ter carga horária 
mínima de dezesseis horas, ser realizada dentro do horário de trabalho, com conteúdo 
programático de: 
a) definições: 
b) reconhecimento, avaliação e controle de riscos; 
c) funcionamento de equipamentos utilizados; 
d)procedimentos e utilização da Pem1issào de Entrada e Trabalho; e 
e) noções de resgate e primeiros socorros. 
33.3.5.5 A capacitação dos Supervisores de Entrada deve ser realizada dentro do horário 
de trabalho, com conteúdo programático estabelecido no subi tem 33.3.5.4, acrescido de: 
a) identificação dos espaços confinados; 
b) critérios de indicação e uso de equipamentos para controle de riscos; 
c) conhecimentos sobre práticas seguras em espaços confinados; 
d) legislação de segurança e saúde no trabalho; 
e) programa de proteção respiratória; 
f) área classificada; e 
g) operações de salvamento... 

 
7.  A NR-35, por sua vez, para as atividades de trabalho em altura, determina que:  

35.3.1 O empregador deve promover programa para capacitação dos trabalhadores à 
realização de trabalho em altura.  
35.3.2 Considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que foi 

submetido e aprovado em treinamento, teórico e prático, com carga horária mínima de 
oito horas. cujo conteúdo programático deve, no mínimo, incluir: 
a) normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura: 
b) análise de Risco e condições impeditivas: 
c) riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle; 
d) sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva; 
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e) equipamentos de Proteção Individual para trabalho em altura: seleção. inspeção, 
conservação e limitaçào de uso: 
f) acidentes típicos em trabalhos em altura; 
g) condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de 
primeiros socorros. 
 
8. A construção e a alteração das NR's é realizada de forma tripartite, com a participação 

de representantes de governo, de trabalhadores e de empregadores, em consonãncia com o 
preconizado pela Organização Internacional do Trabalho - OIT. 9. 
 

9. Há que se esclarecer que, apesar de as Normas Regulamentadoras não abordarem 
expressamente a questão de ensino a distância, já existe inclinação da Comissão Tripartite 
Paritária Pennanente - CTPpl , instância superior responsável pcla construção e alteração das 
NR's, no sentido de construir uma matriz de treinamento em SST, em que devem ser 
enfrentadas questões como conteúdo, modalidade e carga horária. 

 
10. Destaque-se, inclusive, que a modalidade EaD é objeto de discussão na Comissão 

Nacional Tripartite Temática da Norma Regulamentadora n° 20 (CNTT NR- 20), instância 
responsável por acompanhar e propor alterações na NR-20, onde, recentemente, foi 
constituida subcomissão para acompanhar projeto piloto de utilização da modalidade de 
ensino a distância e semipresencial para as capacitações previstas na NR-20, confonne Portaria 
SlT n° 531, de 19/04/20162 • 
 

11.  Assim, tendo em vista não haver ainda posicionamento definitivo da instância 
responsável pela discussão das NR's acerca da implementação da modalidade de ensino a 
distância, estando o referido tema ainda em discussão, e dado o caráter prevencionista dos 
treinamentos em SST, o entendimento do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho - 
DSST, por cautela, é no sentido de que esses treinamentos para determinadas atividades que 
envolvem grande risco e demandam atuação essencialmente prática do profissional, 
notadamente, nas atividades de trabalho em altura, de espaço confinado, de serviços com 
eletricidade, de construção civil, de manuseio de máquinas e equipamentos, de caldeiras e 
vasos de pressão, dentre outras, não podem adotar a modalidade de ensino a distância.  
 

12. Repita-se, deve o empregador observar que o objetivo dos cursos estipulados nas NR's 
ultrapassa a mera obtenção de certificado, mas, almeja primeiramente garantir a plena 
absorção do conteúdo ministrado, uma vez que o risco em potencial inerente a essas 
atividades pode afetar a vida do trabalhador. 
 

13. Dessa forma, com a participação presencial nos cursos, pretende-se resguardar a 
efetiva presença e a participação e interação do trabalhador na capacitação a ser fornecida, 
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evitando-se a disseminação de cultura puramente documental na realização de treinamentos 
de SST. 

 
14. É que todos esses treinamentos têm como caracteristica primordial justamente o 

ensino de principios de prevenção a serem efetivamente utilizados, sendo que a sua realização 
no fonnato a distância, sem a definição e adoção de critérios claramente estabelecidos, pode 
desencadear um processo de cumprimento meramente pró-formal da letra da lei, sem o 
consequente aprendizado pelo trabalhador, que é a intenção real desses treinamentos. 
 

15. Assim, tal prática deve ser recusada pela auditoria-tlscal do trabalho, que, quando 
confrontada com a apresentação de certificações de treinamento realizado a distãncia para as 
capacitações aqui elencadas, deve sempre transcender o aspecto documental, verificando a 
efetiva realização dos treinamentos e a eficaz aprendizagem dos trabalhadores. 
 

III CONCLUSÃO 
 
16. Portanto, até que a questão venha a ser amplamente discutida e definida pela 

instância responsável pela construção das N0n11aSRegulamentadoras, entende-se, por 
cautela, não ser viável a adoção de treinamentos na modalidade a distância para as 
capacitações previstas na NR.l O, na NR-12, na NR-13, na NR-33 e na NR-35. 

 
17. Face ao exposto, propõe-se o encaminhamento desta Nota Técnica à Superintendência 

Regional do Trabalho em Santa Catarina para comunicação ao interessado. 
 

18. À consideração superior. 
 

FONTE: Canal SST - Segurança e Saúde no Trabalho, 25/11/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
28/11/2016 

 
 

PORTARIA MTB Nº 575/2016 
Técnicas de Ensaios-Normas Técnicas Aplicáveis ao EPI-Realização de Ensaios de Tecidos e 

Vestimentas-Prazo-Laboratório Estrangeiro  
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Concede prazo para a realização de ensaios de tecidos e vestimentas destinadas à 
proteção contra os efeitos térmicos provenientes do arco elétrico e fogo repentino em 
laboratório estrangeiro. 

 
A Secretária de Inspeção do Trabalho, no uso das atribuições conferidas pelo art. 14, inciso 
II, do Decreto nº 5.063, de 3 de maio de 2004 e em face do disposto no item 6.9.2 e na 
alínea "c" do item 6.11.1 da Norma Regulamentadora nº 6, aprovada pela Portaria MTb nº 
3.214, de 8 de junho de 1978,  

 
Resolve:  

 
Art. 1º O artigo 2º da Portaria SIT nº 555, de 26 de julho de 2016, DOU de 28.07.2016, 
passa a vigorar com a seguinte redação:  

 
"Art. 2º Para fins de emissão, renovação e alteração de CA, serão aceitos relatórios de 
ensaio ou certificados de conformidade realizados no exterior para os Equipamentos de 
Proteção Individual - EPIs destinados à proteção contra riscos térmicos provenientes de 
arco elétrico e fogo repentino, cuja amostra para realização dos ensaios tenha sido 
recebida pelo laboratório estrangeiro até o dia 30 de abril de 2017."  

 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 
MARIA TERESA PACHECO JENSEN 

 
FONTE: DOU, 28/11/2016. 


