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Participantes

Todas as perguntas serão bem vindas. 

Queremos que  todos participem ativamente 

das discussões;

Tragam as questões que envolvam o seu 

trabalho, o   compartilhamento de ideias é 

fundamental;

Seu feedback é muito importante para todos!
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PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DE NRs

.

Revisão da NR 01:

NR 01 – DISPOSIÇÕES GERAIS E GERENCIAMENTODE RISCOS  

OCUPACIONAIS Portaria SEPRT nº 6.730, de 9 de março de 2020.

(Início de vigência em 10 de março de 2021), / postergada para janeiro de 
2022 ( NR 01)..

CTPP aprova mudanças em prazos de Normas Regulamentadoras
Textos normativos das NRs 01, 07, 09 e 18 entrarão em vigor em agosto de 

2021/ postergada para janeiro de 2022 
( NR 01)..



PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DE NRs

.



COMO ERA

.

NR  
01

NR  
07

NR  
09

NR  
18

APÓS 10 /03/2021

Jan.22

APÓS 11 /03/2021

NRs VIGENTES
NOVAS 

ATUALIZAÇÕES...

APÓS 11 /02/2021



DÚVIDAS

.

1. O PGR substitui o PPRA?

R.: SIM

A partir de JANEIRO de 2022 o PPRA não terá mais validade e somente 

deverá ser elaborado o PGR, junto com TODOS OS PERIGOS existentes

na organização.



DÚVIDAS

.

2. Qual o procedimento fiscal depois de JANEIRO de 2022?

R.: Após a vigência do ato normativo e durante o período de 90 

(noventa) dias os AFT´s aplicarão o procedimento de dupla visita, 

com orientação e instrução para a empresa.
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NR 1 – NOVA ESTRUTURA

1. Objetivo

2. Campo de aplicação

3. Competências e estrutura

4. Direitos e deveres

5. Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO)

6. Informação Digital

7. Capacitação e treinamento

8. Tratamento diferenciado MEI, ME e EPP

9. DISPOSIÇÕES FINAIS



NR 1 – NOVA ESTRUTURA

Inclusão

Estabelecer as diretrizes e requisitos para o gerenciamento de riscos 
ocupacionais  e as medidas de prevenção em SST



NR 1 – DISPOSIÇÕES GERAIS E GERENCIAMENTO DE 

RISCOS OCUPACIONAIS (GRO)

NR-1 - DISPOSIÇÕES GERAIS E GERENCIAMENTO DE RISCOS 

OCUPACIONAIS (LINK NOVO TEXTO) (Última modificação: 

Portaria SEPRT nº 6.730, de 9 de março de 2020.) (Início de 

vigência: 03 de janeiro de 2022 - Portaria SEPRT 8.873, de 

23/07/2021)

1.1.1 O objetivo desta Norma é estabelecer as disposições 

gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns 

às Normas Regulamentadoras - NR relativas a segurança e saúde 

no trabalho e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento 

de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em 

Segurança e Saúde no Trabalho - SST.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-8.873-de-23-de-julho-de-2021-334083465


NR 1 – DISPOSIÇÕES GERAIS E GERENCIAMENTO DE 

RISCOS OCUPACIONAIS (GRO)// CABE AO EMPREGADOR

1.4.1 c- elaborar ordens de serviço, dando ciência aos trabalhadores;

1.4.1 g) – implementar medidas de prevenção de acordo com a seguinte ordem de prioridade:

• eliminação dos fatores de risco;

• minimização e controles dos fatores de risco, com adoção de medidas de proteção coletiva (EPC);

• redução e controle dos fatores de risco com adoção de medidas administrativas ou de organização do

trabalho;

• EPI.

Ordem de Serviço de segurança e saúde no trabalho: 
instruções por escrito quanto às precauções para evitar 
acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. A OS 
pode estar contemplada em procedimentos de trabalho 
e outras instruções de SST.



Item 1.4.1c – Ordem de Serviço                           

Cuidado com o conceito de Perigo e Risco (NR 1)!

- CA 28498

- CA 10346

- CA 9584

- CA 29035

Definir orientações ESPECÍFICAS à função e suas atividades!

Mecânico de ManutençãoManutenção

Rotinas de manutenção mecânica (preventiva, preditiva, corretiva), 
regulagens, lubrificação e afins.

Perigos e Riscos

Perigo: Contato com ferramentas; contato com eletricidade; postura de trabalho; 
ruído; contato com máquinas e equipamentos;
Riscos:  lesões osteomusculares; queimadura; choque elétrico; perda auditiva.



Item 1.4.1c – Ordem de Serviço                           

Físico

Nome: Ricardo da Silva Duran

ORDEM DE SERVIÇO SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO                                 

OSSST

Pela presente Ordem de serviço, objetivamos informar ao trabalhador/prestador de serviços que executem suas 

atividades laborais através desta empresa, conforme estabelece a NR-1, item 1.4.1.C, sobre as condições de segurança e 

saúde às quais estão expostos, como medida preventiva de forma a padronizar comportamentos para prevenir acidentes 

e/ou doenças ocupacionais.

Função: Engº Segurança do Trabalho

Local de Trabalho/ Obra Heineken- Igrejinha - RS

Cumprir e fazer cumprir a legislação e regulamentação relativa à Saúde e Segurança do Trabalho;Acompanhar o 

cumprimento e contribuir com a elaboração de rotinas e procedimentos visando à prevenção deacidentes, durante a 

execução das programações de manutenção e obras;Realizar inspeções técnicas, verificando as condições dos locais de 

trabalho, os equipamentos de segurança, manuseiode ferramentas e procedimentos de trabalho;Elaborar relatórios para 

subsidiar a elaboração de normas, procedimentos e criação de programas de prevenção deacidentes;Definir, orientar e 

inspecionar a utilização adequada dos equipamentos de proteção coletivos e individuais, NR-06;Elaborar as OS – Ordem 

de Serviço, em conformidade com a NR-01;Implantar e colaborar com as atividades da CIPA(s) NR-05, bem como 

participar de suas reuniões;Colaborar na implantação de SIPAT`s e nos Eventos de Segurança e Meio Ambiente;Realizar 

análise e investigação de acidentes de trabalho, avaliando causas, classificando-as quanto à natureza epropondo ações 

preventivas para evitar a reincidência do acidente;Elaborar o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais NR-

09, em conformidade com a Portaria 3.214/78;Manter atualizados o Atestado de Saúde Ocupacional – ASO e os exames 

complementares, se assim o exigir;Contribuir e manter atualizado o PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional, NR-07, emconformidade com a Portaria 3.214/78 do MTb.;Elaborar e manter atualizadas estatísticas de 

acidentes e doenças ocupacionais;Motivar e dirigir seus colaboradores (operacionais, técnicos e supervisores) na 

prevenção de incidentes e acidentes;Assegurar o cumprimento das diretrizes da área de segurança e medicina do 

trabalho, com seus subordinados nas instalações do cliente ;Acompanhar e/ou orientar os serviços de risco, sob 

responsabilidade do Gestor de Contrato, visando o cumprimento dasNormas e Procedimento de Saúde, Segurança e Meio 

Ambiente;Cumprir o atendimento aos requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade aplicáveis;Zelar pela Segurança, 

Saúde e Meio Ambiente.

Risco e Avaliação

Atividades                                                                                                                                                                                                                                                     

Não Identificado.

Não Identificado.

Não Identificado.

Posturas inadequadas no trabalho

Não Identificado.

assinatura do funcionário :  

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) Necessários e/ou Utilizados

➢ Calçado de segurança

➢ Óculos de Segurança

➢ Protetor Auricular                                                                                                                                                                                                                                             

➢ Traje apropriado                  

Químico

Biológico

Ergonômico

Acidentes

Medidas Preventivas para os Riscos de Ambientais

➢ Uso correto de EPI`S

➢ Treinamento para execução das tarefas

➢ Correção das posturas de trabalho

Orientações de Segurança do Trabalho

➢ Observe e cumpra obrigatoriamente todas as normas de segurança do local onde o serviço está sendo prestado.

➢ Não transite pela obra sem capacete e calçado de segurança;

➢ Comunique qualquer irregularidade ou situação que exponha a sua segurança pessoal ou a segurança dos outros 

trabalhadores.

➢ Use seus EPIs apenas para a finalidade a que se destinam e mantenha-os sob sua guarda e conservação;

➢ Observe atentamente o meio ambiente do trabalho ao circular na obra, e corrija as condições, inseguras encontradas, 

imediatamente;

Declaro que possuo treinamento de segurança e saúde no trabalho, bem com todos os equipamentos de proteção individual 

para neutralizar a ação dos agentes nocivos presentes no meu ambiente de trabalho.

Serei cobrado, conforme amparo legal com relação ao uso destes equipamentos e estou ciente de que a não utilização é 

passível de Sansões Legais.

São Paulo, 29.7.21
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1.5 Gerenciamento de Riscos Ocupacionais



1.5 Gerenciamento de Riscos Ocupacionais



DÚVIDAS

6. O PGR substitui o LTCAT ou o PPP?

R.: Não substitui, pois são documentos com finalidades diferentes e

regulamentações diversas.

O PGR deve ser utilizado para fins de prevenção e gerenciamento dos

riscos ocupacionais



Gerenciamento de Riscos Ocupacionais

O PGR pode ser atendido por sistemas de gestão, desde que 

estes cumpram as exigências previstas nesta NR e em dispositivos 

legais de segurança e saúde no  trabalho.
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ESTRUTURA DO GRO - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais



IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

O processo de identificação de perigos deve considerar o disposto

nas Normas Regulamentadoras e demais exigências legais de 

segurança e saúde no trabalho.

NR 35



AVALIAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

A organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos 

perigos identificados em seu estabelecimento, de forma a manter

informações para adoção de medidas de prevenção.

NR 35



AVALIAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

A organização deve selecionar 

ferramentas e técnicas de 

avaliação adequadas ao seu 

negócio/riscos ou circunstâncias

NR 35



AVALIAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS



Dúvidas

7. O prazo de 03 anos para revisitar a avaliação de riscos é 

só para organizações com sistemas de gestão em SST

certificados?

R.: Sim, organizações que possuem sistema de gestão

certificados por Organismos de Avaliação da Conformidade

(OAC).



Inventário de Riscos Ocupacionais

Os dados da identificação dos perigos e das avaliações dos

riscos ocupacionais devem ser consolidados em um 

INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS



Inventário de Riscos Ocupacionais// MODELO 



Controle dos  Riscos Ocupacionais



Preparação de emergências

GRO

Identificação de

PERIGOS

Avaliação de RISCOS

Controle dos RISCOS

PREPARAÇÃO PARA
EMERGÊNCIAS

EMERGÊNCIA

✓ ESTABELECER

✓ IMPLEMENTAR

✓MANTER

PROCEDIMETOS DE 

RESPOSTAS AOS

CENÁRIOS DE

EMERGÊNCIAS

NR  
23

NR  
22

NR  
20



PGR- Item 1.5.3.1.1
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GERAL 

1. Como fica aquele PPRA em andamento na data da entrada em

vigor do PGR?

R.: O PPRA não estará mais válido e os agentes físicos, químicos e 

biológicos e as medidas de prevenção desse PPRA devem migrar

para o PGR, junto com TODOS OS PERIGOS existentes na 

organização.



GERAL 

2. A NR01 diz que o PGR deve contemplar ou estar integrado com 

planos, programas e outros documentos previstos na legislação

de segurança e saúde no trabalho. O que a norma quer dizer? 

Posso manter meu PPRA?

R.: Não poderá manter o PPRA. Pode manter a integração com outros

previstos em NRs, por exemplo:

PCA, Prontuário NR 10, Plano de Perfurocortantes NR32, Relatórios

da NR 13, etc.



GERAL 

3. Será padronizado alguma matriz de risco ou modelo de

inventário dos riscos para as empresas?

R.: Não há padronização.



GERAL 

4. Quem poderá elaborar e assinar o PGR?

R.: Os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sob a

responsabilidade da organização, respeitado o disposto nas demais 

Normas Regulamentadoras, datados e assinados.



GERAL 

5. O Plano de Resposta a Emergências(1.5.6), deve estar dentro do

PGR?

R.: Não, pois não é considerado como uma medida de prevenção, deve

estar contemplado em documento separado, no mesmo exemplo do 

registro de Análise de Acidente e Doença.



AGRADECIMENTOS

Dra. Anna Cristina Baptista Pereira

Eng. Quimica, pós graduada Eng. Seg Trabalho, Direito 

Ambiental, MBA Administração de empresas, Mestrado 

em Saúde do Trabalho e Meio Ambiente e Doutoranda 

FSP/USP.

Atuação acadêmica (FAAP, FIA, FEI) e industrial (DuPont, 

Siemens, Pirelli)

Professora Coordenadora no Centro Universitário 
FEI



REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

• https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br

• https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-

especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-

trabalho/pgr

https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br


• @fastautomacao

• @fast_automacao

• @fast-automacao

• @fast_automacao

• @fast automação

(11) 99588-6559

(11) 2268-1286

www.fastautomacao.com.br

sidney@fastautomacao.com.br

Vamos 

conversar

mais?

CONTATOS


