Documento Nº:
Revisão/Data:
Aprovação:
Página:

005/2014
15/04/2015
15/04/2015
1 de 6

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ PERMANENTE NACIONAL - CPN

DATA: 25 e 26/Fevereiro/2015 – Reunião do CPN.
Local: Fundacentro – SCN – Edifício Boulevar – 5º andar – Brasília - DF.

 Horário de Início: 09h
 Horário do término previsto: 17h
Presentes:
Bancada dos Trabalhadores: Jorge Moraes (CONTRICOM), Iranildo Domingos (FORÇA SINDICAL),
Jairo José (NCST) e Francisco Aparecido (CUT/Conticom).
Bancada dos Empregadores: Sérgio Ussan (CNI-FIERGS), Moacir Cerigueli (CNI), Sérgio Paiva
(SECONCI-RIO), Andréia K. Darmstadter (SECONCI-MG), Érico Furtado (CBIC/ Sinduscon-PE), Ailton
Costa (Sinicon), Yves Mifano (CBIC/ Secovi-SP) e Haruo Ishikawa (CBIC/ Sinduscon-SP).
Bancada do Governo: Jomar Sousa Ferreira Lima (SRTE/PA), Luiz Carlos Lumbreiras (DSST/MTE),
Flávio Nunes (SRTE/BA), Maria Cristina Félix (Fundacentro-RJ), Eva Patrícia (SJT-MTE), Serafim Neto
(MTE-DF), Antonio Pereira (SRTE/SP) e Nilza Maria de Pires (SRTE-DF).

Convidados:
Bancada dos trabalhadores: Robinson Leme (NCST), Marcio Cardoso (NCST), José Lima (CTB) e
Thiago Nunes Cunha (UGT-RJ)
Bancada dos Empregadores: Lígia Correa (CBIC), João Duarte (Andrade Gutierrez) e Ronaldo Sá
(SECOVI-SP).
Bancada do Governo: Rômulo Machado e Silva (DSST/SIT/MTE)

PAUTA
ASSUNTOS

HORÁRIO

QUEM

DIA 25/02:
1. Início das discussões do texto da NR 18

9:00

2. Encerramento

18:00

DIA 26/02

Jorge
Moraes/

1. Elevadores a cabo para transporte de carga

08:00

2. Continuação das discussões do texto da NR 18

09:00

3. Encerramento

17:00

/Lumbreras
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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ PERMANENTE NACIONAL - CPN

1º DIA DA REUNIÃO – 25 FEV 2015

Aos vinte cinco dias do ano dois mil e quinze, às nove horas e vinte minutos, na sede regional da
Fundacentro, Brasília/DF, o Coordenador do CPN, Jorge Moraes, abriu a reunião agradecendo a
todos pela presença, solicitando ao Sérgio Paiva (Secretário do CPN) que fizesse a leitura da ata
anterior, que depois de lida, feitas algumas alterações e correções, foi aprovada por todos e
assinada por um membro de cada bancada para ser disponibilizada no site do CPN.
Após a leitura da ata, Jorge Moraes propôs, e foi aprovado, que as bancadas se organizassem, para
a próxima reunião do CPN, trazendo suas posições para acelerar e não engessar o andamento das
discussões do texto. Pede para que as discussões sejam feitas obedecendo ao tempo de 15
minutos para cada item e, se não houver consenso, o tema deve ser suspenso para ser rediscutido
em outro momento, dando lugar a outro tema a ser discutido. Falou, ainda, que houve reunião de
coordenação das bancadas do CPN, no dia 24 FEV, para tratar do planejamento das próximas
reuniões, que será detalhado mais adiante pelo Lumbreras.
Rômulo se apresenta e faz um relato sobre os trabalhos da NR 18, ressaltando que é necessário ter
metas claras para que a NR 18 seja publicada ainda este ano, pois, ao não cumprir o planejamento,
a gente cai em descrédito com quem nos comprometemos no DSST/MTE. Sugere um alargamento
do espaço entre reuniões do CPN para facilitar as discussões das bancadas nas suas bases.
Acrescenta que, para o DSST, a revisão da norma é prioridade, tendo expectativa de publicação
ainda em 2015, porém, de modo a não atropelar as discussões da revisão. Acrescentou que os
representantes do governo têm total liberdade e recurso para realizar suas reuniões de bancada e
do CPN onde necessárias e quantas vezes for preciso, e diz ainda que há de se fazer um esforço
para que a nova NR 18 e o manual sejam publicados ainda este ano. Comunicou também, a saída
da Eva do CPN pois teve que assumir outras funções no DSST/MTE e, com isso, quem a substituirá
no CPN será o Lumbreras a partir de agora.
As bancadas se manifestaram com elogios a dedicação e competência da Eva enquanto esteve no
CPN, contribuindo muito com os debates do texto da NR 18. A Eva, por sua vez, agradeceu pela
experiência profissional e aprendizado pessoal, e se dispôs a ajudar caso haja necessidade.
Rômulo ressalta quanto ao cumprimento da agenda e das metas para o novo texto da NR 18 em
razão de todo o planejamento, já bastante atrasado, uma vez que o CPN precisa dar resposta à
sociedade.
Lumbreras reforçou as palavras de Rômulo quanto ao tempo de revisão da NR 18, sobre o
planejamento, o realinhamento com base na portaria 186, a inclusão de itens específicos pela
indústria da construção pesada, os pressupostos legais, e as metas em publicar esta norma até o
final deste ano, com vigência para inicio de 2017, e falou também da importancia de elaborar o
manual da NR 18. Fez um breve relato sobre o que foi discutido na reunião das coordenações de
bancadas do CPN, no dia 24/FEV, quando se encaminhou: que deve ser feita leitura de todo o
texto da norma, inclusive os de cor preta, para aprovação ou ajustes necessários; ser elaborado o
manual em paralelo com duas etapas para aprovação; e ser feito um cronograma de trabalho (em
anexo) com o objetivo de consolidar um planejamento para que a publicação da NR 18 ocorra até
o final de 2015.
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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ PERMANENTE NACIONAL - CPN
Após o Lumbreras apresentar o cronograma de trabalho, decidiu-se criar um Subgrupo Tripartite,
com 3 membros por bancada, com o objetivo de alinhar e preparar os textos que serão discutidos
nas reuniões oficiais do CPN. A intenção é que os temas a serem discutidos cheguem as reuniões
oficiais com propostas já elaboradas pelas bancadas, de forma que seja validado por todos os
membros com mais agilidade. Abaixo estão descritas as regras para o funcionamento do Subgrupo
Tripartite:
1. O Subgrupo do CPN, será composto por 3 membros de cada bancada do CPN, que se reunirá
conforme calendário.
2. A cada reunião, o CPN definirá a pauta que será discutida no Subgrupo.
3. Cada bancada leva sua posição, a ser discutida no Subgrupo sobre os itens estabelecidos na
reunião do CPN.
4. O Subgrupo fará um relatório dos resultados da reunião.
5. O Subgrupo encaminhará o relatório para todos os membros do CPN com as decisões
consensadas e as não consensadas.
6. Cada bancada deverá analisar o relatório e trazer suas posições na próxima reunião do CPN.
7. Os membros do CPN, já tendo lido as decisões consensadas no Subgrupo, homologarão ou farão
os ajustes necessários na reunião do CPN até fechamento do consenso.
8. As não consensadas no Subgrupo ficarão abertas para discussão na reunião do CPN até
fechamento de consenso
9. O Subgrupo será composto somente por membros do CPN.
10. O Subgrupo, em comum acordo, poderá convidar especialista para tratar de assunto específico.
11. A primeira reunião será realizada em SP, sendo as próximas à serem decidias pelo Subgrupo em
comum acordo entre seus membros.
Em seguida, o Lumbreras apresentou o cronograma de trabalho tanto para as reuniões do CPN
quanto para as reuniões do Subgrupo e CTPP.

Reuniões do CPN:
Data
25 e 26/2
15 e 16/4
20 e 21/5
7 e 8/7
19 e 20/8
29 e 30/9

Local
Fundacentro - DF
Seconci - SP
À Definir - RJ
À Definir - SP
À Definir - PR
À Definir - DF

Reuniões do Subgrupo Tripartite do CPN:
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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ PERMANENTE NACIONAL - CPN

Data
31/3 e 1/4
6 e 7/5
25 e 26/6
5 e 6/8
Reuniões da CTPP:
Data
24 e 25/11

Local
SEESP- SP
À Definir - SP
À Definir - DF
À Definir - RJ

Local
À Definir - DF

• MEMBROS DO SUBGRUPO TRIPARTITE DO CPN:
Bancada do Governo – Lumbreras, Toninho e Christina
Bancada dos Trabalhadores – Robinson, Iranildo e Jairo
Bancada dos Empregadores – Ailton, Andreia e Moacir
Secretária - Lígia (Bancada dos Empregadores)
Haruo disse que, o fato de ler toda a norma não quer dizer que não concorda com nada, mas sim
no sentido de melhorar a norma pois a qualidade dela é fundamental.
Sérgio relembra que o texto deve ser claro e a norma exequível, não permitindo que haja entraves
para a construção segura em qualquer tipo e porte de empresa. Por fim enfatiza que a revisão
teve três premissas importantes: alinhamento com as demais NR’s, inclusão da construção pesada;
inclusão das alterações que estavam em curso no CPN.
Érico ressalta que a responsabilidade pelos acidentes é 1/3 para cada bancada, ou seja, que a
norma deve ser clara e objetiva, pois todos têm responsabilidade pelo seu sucesso ou fracasso.
Após longo debate, ficou consensada a implementação do Subgrupo tripartite e do Cronograma
de trabalho apresentado.
Lumbreras finaliza dizendo que, se for necessário extrapolar o tempo, o faremos. A discussão será
realizada por ordem numérica dos itens do texto em revisão, devendo serem elaborados textos
com clareza. Quanto ao manual, ficou definido que será elaborado após a conclusão do texto da
norma, a partir de set/2015, podendo ser de forma tripartite ou não.
Após essas conclusões, deu-se início à leitura do texto da NR 18 iniciando pelo item 18.1, ficando
pendentes os textos destacados na cor verde/vermelha, e tendo como aprovado o texto de cor
preta conforme anexo.
2º DIA DA REUNIÃO – 26/FEV/2015

•
•
•
•

Rediscussão do item 18.1;
Aprovação do item 18.2;
Discussão do item 18.3;
Discussão do item “elevadores a cabo”;
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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ PERMANENTE NACIONAL - CPN
• Assuntos Gerais.
O segundo dia de reunião foi iniciado pela rediscussão do item 18.1 campo de aplicação, o qual
novamente não houve consenso, e que em Ago/2014 foi apresentada proposta jurídica as
bancadas e não houve qualquer tipo de sinalização da parte das demais bancadas. Lumbreras
solicitou o envio com antecedência das bancadas, se houver nova proposta.
O item 18.2, Comunicação prévia, foi discutido e aprovado parcialmente, com uma ressalva, a
bancada dos trabalhadores sugeriu a inclusão da comunicação para o sindicato dos trabalhadores.
Foi iniciada a discussão do item 18.3 – PCMAT, porém não houve avanços.
Logo após a discussão dos três itens acima, demos início a discussão do tema “elevadores.”
Somente para relembrar, na última reunião do CPN (Dias 02 e 03/12/14), discutiu-se acerca do
prazo estabelecido na portaria 644 de 10/05/2013, que fixa prazo de 24 meses para a entrada em
vigor do item 18.14.1.2 de elevadores tracionados a cabo para transporte de passageiros e de
carga cujo texto refere-se a portaria 224 de 6/05/2011. – Deliberou-se que quanto aos elevadores
tracionados a cabo para transporte de passageiros, há consenso de que somente continuarão
operando nas condições estabelecidas nos itens 18.14.23.7 e seus subitens, já os elevadores
tracionados a cabo para transporte de carga, tendo em vista se tratar de equipamentos ainda
largamente utilizados e existindo risco aos trabalhadores, inclusive no momento do abastecimento
e da descarga.
As bancadas se reuniram para alinhar suas respectivas propostas.
Após várias reuniões em separado das bancadas para alinhamento das negociações sobre o uso
dos elevadores tracionados a cabo, houve três propostas distintas:
Bancada dos Trabalhadores – Limitar o uso em até 5 pavimentos, prazo de utilização ao fim de 2
anos contados a partir da publicação da norma, e comunicação ao sindicato dos trabalhadores
quanto aos equipamentos a serem instalados e em uso.
Bancada do Governo – Limitar o uso em até 7 pavimentos e prazo de utilização ao fim de 4 anos.
Bancada dos Empregadores – Limitar o uso até 15 pavimentos e prazo de utilização ao fim de 4
anos contados a partir da publicação da norma.
Todos concordaram com a instalação dos dispositivos de segurança, como: limitador de altura e
intertravamento de ruptura positiva.
Jorge Moraes sugeriu que o fechamento das propostas dos elevadores deverá ser realizado junto à
reunião do Subgrupo de trabalho no dia 31 de março para acelerar o fechamento deste tema, de
modo que haja tempo hábil para enviar a CTPP. Além disso, Jorge Moraes irá contatar com o
Senhor Maradona (coordenador da CTPP) para avisá-lo da urgência. No entanto, não houve
consenso para este item e o assunto será rediscutido no dia 31.03, no Sindicato dos Engenheiros,
em SP.
De comum acordo os itens que serão remetidos para avaliação do Subgrupo são, 18.1.3.1, 18.4,
18.5, 18.8, 18.9 e 18.10.
Assuntos Gerais:
Jorge Moraes registrou o recebimento de Dionísio Leone Lamera, o oficio do CPR do Distrito
Federal que será encaminhado para Christina Felix e Jomar, o qual relata a preocupação sobre a
portaria do CMATIC que ainda não teria sido publicada no D.O.U, e que também apresenta
preocupação com relação a data do CMATIC.
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Cronograma de reuniões
Etapa
9

10

11

12

13

14

15

Semana (23/02/2015-12/07/2015)
16
17
18
19
20
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Semana (13/07/2015-29/11/2015)
36
37
38
39
40
41

42

43

44

45

46

47

48

Primeira Reunião do CPN
Reunião do Grupo Técnico
Produção do Manual - parte 1
Aprovação do manual – parte 1
Segunda Reunião do CPN
Reunião do Grupo Técnico
Produção do Manual - parte 2
Aprovação do manual – parte 2
Terceira Reunião do CPN
Reunião do Grupo Técnico
Produção do Manual – parte 3
Aprovação do manual – parte 3
Quarta Reunião do CPN
Etapa
Reunião do Grupo Técnico
Produção do Manual - parte 4
Aprovação do manual – parte 4
Quinta Reunião do CPN
Produção do Manual - parte 5
Aprovação do manual – parte 5
Sexta Reunião do CPN
Consolidação do Texto
Envio do Texto para a CTPP
Reunião da CTPP

Datas propostas para as reuniões
CPN : 25 e 26/2, 15 e 16/4 SP – seconci-sp, 20 e 21/5 RJ, 7 e 8/7 SP,
DF
GT: 31/3 e 1/4 SP sindicato dos engenheiros, 6 e 7/5 SP, 25 e 26/6 DF,

19 e 20/8 PR, 29 e 30/9
5 e 6/8 RJ

Não havendo nada mais a tratar, Jorge Moraes encerrou a reunião as 16h

Ata lida ajustada e aprovada em reunião do CPN em 15 ABR 2015, sendo assinada por um
membro de cada bancada.
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