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legislação consultoria assessoria informativos treinamento auditoria pesquisa qualidade

Relatório Trabalhista
Nº 040 21/05/98

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
REAJUSTE A PARTIR DE 01/05/98

A Ordem de Serviço nº 598, de 12/05/98, DOU de 20/05/98, reajustou os valores de benefícios em função do novo
salário mínimo nacional, a partir de 01/05/98. Na íntegra:

Fundamentação legal:

• Lei nº 7.986, de 28/12/89;
• Lei nº 8.212, de 24/07/91;
• Lei nº 8.213, de 24/07/91;
• Lei nº 8.686, de 20/07/93;
• Lei nº 8.742, de 07/12/93;
• Decreto nº 1.744, de 08/12/95;
• Lei nº 8.861, de 25/03/94;
• Lei nº 8.870, de 15/04/94;
• Lei nº 8.880, de 27/05/94;
• Lei nº 9.032, de 28/04/95;
• Lei nº 9.311, de 24/10/96;
• Lei nº 9.422, de 24/12/96;
• Decreto nº 357, de 07/12/91;
• Decreto nº 611, de 21/07/92;
• Decreto nº 2.172, de 05/03/97;
• Medida Provisória nº 1.656, de 29/04/98;
• Portaria MPAS nº 4.449, de 07/05/98.

O Diretor do Seguro Social, do INSS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 175, inciso III e art. 182, inciso I do
Regulamento Interno aprovado pela Portaria MPS nº 458, de 24/09/92, resolve:

1. Atualizar o valor mínimo de benefício.

1.1. A partir de 01/05/98 o valor mínimo dos benefícios de prestação continuada, abaixo discriminados, não poderá ser inferior
a R$ 130,00:

a) Auxilio-doença, auxilio-reclusão (valor global), aposentadoria e pensão por morte (valor global), inclusive os benefícios do
plano básico, os acidentários e os do antigo trabalhador rural.
b) aposentadoria por tempo de serviço de ex-combatentes concedida com base na Lei nº 4.297/63;
c) aposentadoria de aeronauta concedida com base na Lei nº 3.501/58, com alterações da Lei nº 4.262/63, cujo limite máximo
é de 17 vezes o valor de R$ 130,00 correspondente a R$ 2.210,00.

1.2. O valor dos benefícios concedidos com as vantagens da Lei nº 1.756/52, para as categorias profissionais de segurados
autônomos: Pescador, mestre de rede e patrão de pesca, deverá corresponder a uma, duas e três vezes a importância de R$
130,00.

1.3. A renda mensal do auxílio-suplementar (B-95), em manutenção, não poderá ser inferior a 20% de R$ 130,00.

1.4. A renda mensal do auxílio-acidente (B-94) não poderá ser inferior a 30, 40, 50 ou 60% de R$ 130,00.

1.5. A pensão especial paga às vítimas da Síndrome da Talidomida.

2. Benefícios vinculados ao salário mínimo.

2.1. A pensão mensal, vitalícia dos seringueiros e seus dependentes (Esp. 85 e 86) terá o valor de R$ 260,00.
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2.2. A Renda Mensal Vitalícia terá o valor de R$ 130,00.

2.3. O Amparo Social ao Idoso e Amparo Social ao Deficiente Físico (Esp. 87/88) terá o valor de R$ 130,00.

2.4. A Pensão Especial às Vítimas da Hemodiálise de Caruaru (Esp. 89) terá o valor de R$ 130,00.

3. A partir de 01/05/98, o salário-de-benefício não poderá ser inferior a R$ 130,00 nem superior a R$ 1.031,87.

4. Os benefícios pagos pela Previdência Social até R$ 1.300,00 serão acrescidos de percentual proporcional ao valor da
CPMF devida, até o limite de sua compensação.

5. Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

RAMON EDUARDO BARROS BARRETO.

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO - SALÁRIO-BASE - SALÁRIO-FAMÍLIA
VIGÊNCIA A PARTIR MAIO DE 1998

A Ordem de Serviço nº 186, de 12/05/98, DOU de 18/05/98, da Diretoria de Arrecadação e Fiscalização do INSS,
divulgou novos valores de salário-de-contribuição, salário-base, quota de salário-família e outros, vigentes a partir
do mês de maio/98. Na íntegra:

Fundamentação:

• Lei nº 8.212, de 24/07/91 e alterações;
• Lei nº 8.213, de 24/07/91 e alterações;
• Lei nº 9.311, de 24/10/96;
• Medida Provisória nº 1.656, de 29/04/98;
• Portaria MPAS nº 4.448, de 07/05/98.

O Diretor de Arrecadação e Fiscalização, no uso das atribuições que lhe confere o art. 175, inciso III do Regimento Interno do
INSS, aprovado pela Portaria MPS nº 458, de 24/09/92, Resolve:

1. Divulgar os valores para os salários-de-contribuição do segurado empregado e dos segurados autônomo e equiparado,
empresário e facultativo contribuintes por escala de salário-base, da quota de salário-família, da multa variável na ocorrência
de infração a qualquer dispositivo do ROCSS e da exigência de CND para alienação ou oneração de bem móvel incorporado
ao ativo permanente da empresa (anexo I), vigentes para o mês de maio de 1998.

2. Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LUIZ ALBERTO LAZINHO.

ANEXO I

Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, vigente para o mês de maio
de 1998.

SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (R$) ALÍQUOTA (%)
até 309,56 7,82

de 309,57 até 390,00 8,82
de 390,01 até 515,93 9,00

de 515,94 até 1.031,87 11,00

Obs.: A alíquota é reduzida apenas para remunerações até R$ 390,00 em função do disposto no inciso II do art. 17 da Lei nº
9.311, de 24/10/96.

Escala de salários-base para os segurados autônomo e equiparado, empresário e facultativo, vigente para o mês de maio/98.

CLASSE INTERSTÍCIO (meses) SALÁRIO-BASE (R$) ALÍQUOTA (%) CONTRIBUIÇÃO (R$)
1 12 130,00 20 26,00
2 12 206,37 20 41,27
3 24 309,56 20 61,91
4 24 412,74 20 82,55
5 36 515,93 20 103,19
6 48 619,12 20 123,82
7 48 722,30 20 144,46
8 60 825,50 20 165,10
9 60 928,68 20 185,74
10 - 1.031,87 20 206,37

Quota de salário-família

Remuneração (R$) Valor unitário da quota (R$)
Até 309,56 8,25

Acima 309,56 1,02
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• Contribuição do empregador doméstico: 12% da remuneração
• Contribuição do empregado doméstico: 7,82%. 8,82%, 9,00% ou 11,00%
• Infração a qualquer dispositivo do ROCSS - Decreto nº 2.173/97, art. 106, multa variável de R$ 606,98 a R$ 60.697,79
• Exigência CND - Decreto nº 2.173/97, art. 84 - para alienação/oneração de bem móvel incorporado ao ativo permanente da

empresa de valor superior a R$ 15.174,30.
• Associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional - 5% da receita bruta, sem dedução e contribuições

descontadas dos empregados, atletas ou não, e as relativas a terceiros.

INSS - SALÁRIO DE BENEFÍCIO
 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARA MAIO/98

A Portaria nº 4.459, de 13/05/98, DOU de 14/05/98, do Ministério da Previdência e Assistência Social, fixou a nova
tabela de atualização monetária e conversão para Real dos salários-de-contribuição dos últimos 36 meses, para o
cálculo do salário-de-benefício (aposentadoria, auxílio-doença, etc), no mês de maio/98. Na íntegra:

O Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, no uso da atribuição que lhe confere  o art. 87, § único, inciso II, da
Constituição, resolve:

Art. 1º - A atualização monetária e conversão para real dos salários-de-contribuição para a apuração do salário-de-benefício,
de que trata o art. 29 do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, no mês de abril de 1998, será feita mediante a
aplicação, mês a mês, dos seguintes fatores:

MÊS
MOEDA

ORIGINAL
FATOR

SIMPLIFICADO
(MULTIPLICAR)

mai/94 URV 1,757020
jun/94 URV 1,757020
jul/94 R$ 1,757020

ago/94 R$ 1,656316
set/94 R$ 1,570563
out/94 R$ 1,547200
nov/94 R$ 1,518948
dez/94 R$ 1,470851
jan/95 R$ 1,439330
fev/95 R$ 1,415688
mar/95 R$ 1,401810
abr/95 R$ 1,382319
mai/95 R$ 1,356279
jun/95 R$ 1,322296
jul/95 R$ 1,298660

ago/95 R$ 1,267480
set/95 R$ 1,254682
out/95 R$ 1,240172
nov/95 R$ 1,223049
dez/95 R$ 1,204856
jan/96 R$ 1,185299
fev/96 R$ 1,168242
mar/96 R$ 1,160006
abr/96 R$ 1,156652
mai/96 R$ 1,148612
jun/96 R$ 1,129634
jul/96 R$ 1,116019

ago/96 R$ 1,103985
set/96 R$ 1,103941
out/96 R$ 1,102508
nov/96 R$ 1,100087
dez/96 R$ 1,097016
jan/97 R$ 1,087446
fev/97 R$ 1,070532
mar/97 R$ 1,066054
abr/97 R$ 1,053830
mai/97 R$ 1,047649
jun/97 R$ 1,044515
jul/97 R$ 1,037255

ago/97 R$ 1,036322
set/97 R$ 1,036322
out/97 R$ 1,030243
nov/97 R$ 1,026752
dez/97 R$ 1,018301
jan/98 R$ 1,011322
fev/98 R$ 1,002500
mar/98 R$ 1,002300
abr/98 R$ 1,000000

Art. 2º - O INSS e a DATAPREV adotarão as providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta Portaria.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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WALDECK ORNÉLAS

NR 18 E NR 28 - ALTERAÇÕES

A Portaria nº 20, de 17/04/98, DOU de 20/04/98, da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, com retificação
publicada no DOU de 07/05/98, alterou a NR 18, que trata sobre Condições e Meio Ambiente de Trabalho na
Indústria da Construção, referente à Movimentação e Transporte de Materiais e Pessoas, e também o Anexo II da
NR 28, que trata sobre a Fiscalização e Penalidades. Na íntegra:

O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, no uso das atribuições legais que lhe confere o
Decreto n.º 1.643 de 25 de setembro de 1995 e em conformidade com o estabelecido no artigo 200 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e ainda;

CONSIDERANDO o disposto nas atas da VII e VIII Reuniões Ordinárias do Comitê Permanente Nacional sobre
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - CPN, realizadas nos dias 21 e 22 de outubro
de 1997 e 17 e 18 de fevereiro de 1998, respectivamente;

CONSIDERANDO que as alterações propostas foram aprovadas pela Comissão Tripartite Paritária Permanente -
CTPP;

CONSIDERANDO a necessidade de valorizar o processo negocial desenvolvido no âmbito dos Comitês
Permanentes Regionais sobre Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - CPR

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar os avanços tecnológicos alcançados no desenvolvimento e
fabricação de elevadores para transporte de pessoas e materiais, resolve:

Art. 1º - O item 18.14 e seus subitens, da Norma Regulamentadora 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho
na Indústria da Construção, referente à Movimentação e Transporte de Materiais e Pessoas, passa a vigorar com a
seguinte redação:

18.14 - MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS E PESSOAS

18.14.1 - Os equipamentos de transporte vertical de materiais e de pessoas devem ser dimensionados por
profissional legalmente habilitado.

18.14.1.1 - A montagem e desmontagem devem ser realizadas por trabalhador qualificado.

18.14.1.2 - A manutenção deve ser executada por trabalhador qualificado, sob supervisão de profissional
legalmente habilitado.

18.14.2 - Todos os equipamentos de movimentação e transporte de materiais e pessoas só devem ser operados
por trabalhador qualificado, o qual terá sua função anotada em Carteira de Trabalho.

18.14.3 - No transporte vertical e horizontal de concreto, argamassas ou outros materiais, é proibida a circulação
ou permanência de pessoas sob a área de movimentação da carga, sendo a mesma isolada e sinalizada.

18.14.4 - Quando o local de lançamento de concreto não for visível pelo operador do equipamento de transporte ou
bomba de concreto, deve ser utilizado um sistema de sinalização, sonoro ou visual, e, quando isso não for possível
deve haver comunicação por telefone ou rádio para determinar o início e o fim do transporte.

18.14.5 - No transporte e descarga dos perfis, vigas e elementos estruturais, devem ser adotadas medidas
preventivas quanto à sinalização e isolamento da área.

18.14.6 - Os acessos da obra devem estar desimpedidos, possibilitando a movimentação dos equipamentos de
guindar e transportar.

18.14.7 - Antes do início dos serviços, os equipamentos de guindar e transportar devem ser vistoriados por
trabalhador qualificado, com relação a capacidade de carga, altura de elevação e estado geral do equipamento.

18.14.8 - Estruturas ou perfis de grande superfície somente devem ser içados com total precaução contra rajadas
de vento.

18.14.9 - Todas as manobras de movimentação devem ser executadas por trabalhador qualificado e por meio de
código de sinais convencionados.

18.14.10 - Devem ser tomadas precauções especiais quando da movimentação de máquinas e equipamentos
próximo a redes elétricas.

18.14.11 - O levantamento manual ou semimecanizado de cargas deve ser executado de forma que o esforço
físico realizado pelo trabalhador seja compatível com a sua capacidade de força, conforme a NR-17 - Ergonomia.
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18.14.12 - Os guinchos de coluna ou similar (tipo "Velox") devem ser providos de dispositivo próprios para sua
fixação.

18.14.13 - O tambor do guincho de coluna deve estar nivelado para garantir o enrolamento adequado do cabo.

18.14.14 - A distância entre a roldana livre e o tambor do guincho do elevador deve estar compreendida entre
2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) e 3,00m (três metros), de eixo a eixo.

18.14.15 - O cabo de aço situado entre o tambor de rolamento e a roldana livre deve ser isolado por barreira
segura, de forma que se evitem a circulação e o contato acidental de trabalhadores com o mesmo.

18.14.16 - O guincho do elevador deve ser dotado de chave de partida e bloqueio que impeça o seu acionamento
por pessoa não autorizada.

18.14.17 - Em qualquer posição da cabina do elevador, o cabo de tração deve dispor, no mínimo, de 6 (seis) voltas
enroladas no tambor.

18.14.18 - Os elevadores de caçamba devem ser utilizados apenas para o transporte de material a granel.

18.14.19 - É proibido o transporte de pessoas por equipamento de guindar.

18.14.20 - Os equipamentos de transportes de materiais devem possuir dispositivos que impeçam a descarga
acidental do material transportado.

18.14.21 - Torres de Elevadores

18.14.21.1 - As torres de elevadores devem ser dimensionadas em função das cargas a que estarão sujeitas.

18.14.21.1.1 - Na utilização de torres de madeira devem ser atendidas as seguintes exigências adicionais:

a) permanência, na obra, do projeto e da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de projeto e execução da
torre;

b) a madeira deve ser de boa qualidade e tratada.

18.14.21.2 - As torres devem ser montadas e desmontadas por trabalhadores qualificados.

18.14.21.3 - As torres devem estar afastadas das redes elétricas ou estas isoladas conforme normas específicas
da concessionária local.

18.14.21.4 - As torres devem ser montadas o mais próximo possível da edificação.

18.14.21.5 - A base onde se instala a torre e o guincho deve ser única de concreto, nivelada e rígida.

18.14.21.6 - Os elementos estruturais (laterais e contraventos) componentes da torre devem estar em perfeito
estado, sem deformações que possam comprometer sua estabilidade.

18.14 21.7 - As torres para elevadores de caçamba devem ser dotadas de dispositivos que mantenham a caçamba
em equilíbrio.

18.14.21.8 - Os parafusos de pressão dos painéis devem ser apertados e os contraventos contrapinados.

18.14.21.9 - O estaiamento ou fixação das torres à estrutura da edificação, deve ser a cada laje ou pavimento.

18.14.21.10 - A distância entre a viga superior da cabina e o topo da torre, após a última parada, deve ser de
4,00m (quatro metros).

18.14.21.11 - As torres devem ter os montantes posteriores estaiados a cada 6,00m (seis metros) por meio de
cabo de aço; quando a estrutura for tubular ou rígida, a fixação por meio de cabo de aço é dispensável.

18.14.21.12 - O trecho da torre acima da última laje deve ser mantido estaiado pelos montantes posteriores, para
evitar o tombamento da torre no sentido contrário à edificação.

18.14.21.13 - As torres montadas externamente às construções devem ser estaiadas através dos montantes
posteriores.

18.14.21.14 - A torre e o guincho do elevador devem ser aterrados eletricamente.

18.14.21.15 - Em todos os acessos de entrada à torre do elevador deve ser instalada uma barreira que tenha, no
mínimo 1,80m ( um metro e oitenta centímetros) de altura, impedindo que pessoas exponham alguma parte de seu
corpo no interior da mesma.

18.14.21.16 - A torre do elevador deve ser dotada de proteção e sinalização, de forma a proibir a circulação de
trabalhadores através da mesma.

18.14.21.17 - As torres de elevadores de materiais devem ter suas faces revestidas com tela de arame
galvanizado ou material de resistência e durabilidade equivalentes.
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18.14.21.17.1 - Nos elevadores de materiais, onde a cabina for fechada por painéis fixos de, no mínimo 2 (dois)
metros de altura, e dotada de um único acesso , o entelamento da torre é dispensável.

18.14.21.18 - As torres do elevador de material e do elevador de passageiros devem ser equipadas com dispositivo
de segurança que impeça a abertura da barreira (cancela), quando o elevador não estiver no nível do pavimento.

18.14.21.19 - As rampas de acesso à torre de elevador devem:

a) ser providas de sistema de guarda-corpo e rodapé, conforme subitem 18.13.5;
b) ter pisos de material resistente, sem apresentar aberturas;
c) ser fixadas à estrutura do prédio e da torre;
d) não ter inclinação descendente no sentido da torre.

18.14.21.20 - Deve haver altura livre de no mínimo 2,00m (dois metros) sobre a rampa.

18.14.22 - Elevadores de Transporte de Materiais

18.14.22.1 - É proibido o transporte de pessoas nos elevadores de materiais.

18.14.22.2 - Deve ser fixada uma placa no interior do elevador de material, contendo a indicação de carga máxima
e a proibição de transporte de pessoas.

18.14.22.3 - O posto de trabalho do guincheiro deve ser isolado, dispor de proteção segura contra queda de
materiais, e os assentos utilizados devem atender ao disposto na NR-7- Ergonomia.

18.14.22.4 - Os elevadores de materiais devem dispor de:

a) sistema de frenagem automática;
b) Sistema de segurança eletromecânica no limite superior, instalado a 2,00m (dois metros) abaixo da viga
superior da torre;
c) sistema de trava de segurança para mantê-lo parado em altura, além do freio do motor;
d) Interruptor de corrente par que só se movimente com portas ou painéis fechados.

18.14.22.5 - Quando houver irregularidades no elevador de materiais quanto ao funcionamento e manutenção do
mesmo, estas serão anotadas pelo operador em livro próprio e comunicadas, por escrito, ao responsável da obra.

18.14.22.6 - O elevador deve contar com dispositivo de tração na subida e descida, de modo a impedir a descida
da cabina em queda livre (banguela).

18.14.22.7 - Os elevadores de materiais devem ser dotados de botão, em cada pavimento, para acionar lâmpada
ou campainha junto ao guincheiro, a fim de garantir comunicação única.

18.14.22.8 - Os elevadores de materiais devem ser providos, nas laterais, de painéis fixos de contenção com altura
em torno de 1,OOm (um metro) e, nas demais faces, de portas ou painéis removíveis.

18.14.22.9 -Os elevadores de materiais devem ser dotados de cobertura fixa, basculável ou removível.

18.14.23 - Elevadores de Passageiros

18.14.23.1 - Nos edifícios em construção com 12 (doze) ou mais pavimentos, ou altura equivalente é obrigatória a
instalação de, pelo menos, um elevador de passageiros, devendo o seu percurso alcançar toda a extensão vertical
da obra.

18.14.23.1.1 - O elevador de passageiros deve ser instalado, ainda, a partir da execução da 7ª laje dos edifícios
em construção com 08 (oito) ou mais pavimentos, ou altura equivalente, cujo canteiro possua, pelo menos, 30
(trinta) trabalhadores.

18.14.23.2 - Fica proibido o transporte simultâneo de carga e passageiros no elevador de passageiros.

18.14.23.2.1 - Quando ocorrer o transporte de carga, o comando do elevador deve ser externo.

18.14.23.2.2 - Em caso de utilização de elevador de passageiros para transporte de cargas ou materiais, não
simultâneo, deverá haver sinalização por meio de cartazes em seu interior, onde conste de forma visível, os
seguintes dizeres, ou outros que traduzam a mesma mensagem: "É PERMITIDO O USO DESTE ELEVADOR
PARA TRANSPORTE DE MATERIAL, DESDE QUE NÃO REALIZADO SIMULTÂNEO COM O TRANSPORTE DE
PESSOAS."

18.14.23.2.3 - Quando o elevador de passageiros for utilizado para o transporte de cargas e materiais, não
simultaneamente, e for o único da obra, será instalado a partir do pavimento térreo.

18.14.23.2.4 - O transporte de passageiros terá prioridade sobre o de carga ou de materiais.

18.14.23.3 - O elevador de passageiros deve dispor de:

a) interruptor nos fins de curso superior e inferior, conjugado com freio automático eletromecânico;
b) sistema de frenagem automática, a ser acionado em caso de ruptura do cabo de tração ou, em outras situações
que possam a queda livre da cabina;
c) sistema de segurança eletromecânico situado a 2,00m (dois metros) abaixo da viga superior da torre, ou outro
sistema que impeça o choque da cabina com esta viga;
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d) interruptor de corrente, para que se movimente apenas com as portas fechadas;
e) cabina metálica com porta;
f) freio manual situado na cabina, interligado ao interruptor de corrente que quando acionado desligue o motor.

18.14.23.4 - O elevador de passageiros deve ter um livro de inspeção, no qual o operador anotará, diariamente, as
condições de funcionamento e de manutenção do mesmo. Este livro deve ser visto e assinado, semanalmente,
pelo responsável pela obra.

18.14.23.5 - A cabina do elevador automático de passageiros deve ter iluminação e ventilação natural ou artificial
durante o uso e indicação .do número máximo de passageiros e peso máximo equivalente (kg)..

18.14.24 - Gruas

18.14.24.1 - A ponta da lança e o cabo de aço de sustentação devem ficar no mínimo a 3,OOm (três metros) de
qualquer obstáculo e ter afastamento da rede elétrica que atenda orientação da concessionária local.

18.14.24.2 - É proibida a montagem de estruturas com defeitos que possam comprometer seu funcionamento.

18.14.24.3 - O primeiro estaiamento da torre fixa ao solo deve se dar necessariamente no 8ø (oitavo) elemento e a
partir daí de 5 (cinco) em 5 (cinco) elementos.

18.14.24.4 - Quando o equipamento de guindar não estiver em operação, a lança deve ser colocada em posição
de descanso.

18.14.24.5 - A operação da grua deve ser de conformidade com as recomendações do fabricante.

18.14.24.6 - É proibido qualquer trabalho sob intempéries ou outras condições desfavoráveis que exponham a
risco os trabalhadores da área.

18.14.24.7 - A grua deve estar devidamente aterrada e, quando necessário, dispor de para-raios situados a 2,00m
(dois metros) acima da ponta mais elevada da torre.

18.14.24.8 - É obrigatório existir trava de segurança no gancho do moitão.

18.14.24.9 - É proibida a utilização da grua para arrastar peças.

18.14.24.10 - É proibida a utilização de travas de segurança para bloqueio de movimentação da lança quando a
grua não estiver em funcionamento.

18.14.24.11 - É obrigatória a instalação de dispositivos de segurança ou fins de curso automáticos como
limitadores de cargas ou movimentos, ao longo da lança.

18.14.24.12 - As áreas de carga/descarga devem ser delimitadas, permitindo o acesso às mesmas somente ao
pessoal envolvido na operação.

18.14.24.13 - A grua deve possuir alarme sonoro que será acionado pelo operador sempre que houver
movimentação de carga.

18.14.25 - Elevadores de Cremalheira

18.14.25.1 - Os elevadores de cremalheira para transporte de pessoas e materiais deverão obedecer as
especificações do fabricante para montagem, operação, manutenção e desmontagem, e estar sob
responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

18.14.25.2 - Os manuais de orientação do fabricante deverão estar à disposição, no canteiro de obra.

Art. 2º - O subitem 18.34.3.3 da Norma Regulamentadora 18, fica acrescido da alínea "g", com a seguinte redação:

"g) negociar cronograma para gradativa implementação de itens da Norma que não impliquem em grave e
iminente risco, atendendo as peculiaridades e dificuldades regionais, desde que sejam aprovados por consenso e
homologados pelo Comitê Permanente Nacional - CPN."

Art. 3º - O item 18.34, da Norma Regulamentadora 18, fica acrescido de um novo subitem, com a seguinte
redação:

"18.34.3.3.1 - As propostas resultantes de negociações do CPR, conduzidas na forma do disposto na alínea "g" do
subitem 18.34.3.3, serão encaminhadas à autoridade regional competente do Ministério do Trabalho, que dará
garantias ao seu cumprimento por meio de dispositivos legais pertinentes, de acordo com as prerrogativas que lhe
são atribuídas pelo subitem 28.1.4.3, da Norma Regulamentadora 28."

Art. 4º - O Anexo II da Norma Regulamentadora 28 - Fiscalização e Penalidades fica acrescido dos seguintes
códigos de norma e infrações:

NR 18
Item/subitem Código Infração

18.14.17 118634-5 4
18.14.21.9 118635-3 4

18.14.21.10 118636-1 4
18.14.21.11 118637-0 4
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18.14.21.13.1 118638-8 4
18.14.21.15 118639-6 4

18.14.22.4 "a" 118640-0 4
18.14.22.4 "c" 118641-8 4

18.14.22.6 118642-6 4
18.14.23.2 118643-4 4

18.14.23.2.1 118644-2 4
18.14.23.2.2 118645-0 2
18.14.23.2.3 118646-9 4
18.14.23.2.4 118647-7 2

18.14.23.3 "a" 118648-5 4
18.14.23.3 "b" 118649-3 4
18.14.23.3 "c" 118650-7 4
18.14.23.3 "e" 118651-5 4
18.14.23.3 "f" 118652-3 4

18.14.23.5 118653-1 4
18.14.25.1 118654-0 4
18.14.25.2 118655-8 4

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

ZUHER HANDAR

NR 28 - FISCALIZAÇÃO - ACRÉSCIMO DE CÓDIGOS

A Portaria nº 26, de 06/05/98, DOU de 07/05/98, da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, acrescentou
novos códigos no Anexo II da NR 28, que trata sobre Fiscalização e Penalidades. Na íntegra:

O Secretário de Segurança e Saúde no Trabalho, no uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 1.643,
de 25/09/95, publicado no DOU do dia 26/09/95, Seção I, pgs. 14.941 a 14.945; e,

Considerando o disposto no art. 200 da CLT;

Considerando a Retificação da Portaria nº 20, de 17/04/98, publicada no DOU, resolve:

Art. 1º - O Anexo II da NR 28 - Fiscalização e Penalidades fica acrescido dos seguintes códigos de norma e
infrações:

ITEM/SUBITEM CÓDIGO INFRAÇÃO
18.14.21.17 118656-6 4

18.14.21.17.1 118657-4 4

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

ZUHER HANDAR.

Para fazer a sua assinatura,
entre no site www.sato.adm.br

O que acompanha na assinatura ?

• informativos editados duas vezes por semana (3ª e 6ª feiras);
• CD-Rom Trabalhista (guia prático DP/RH) devidamente atualizado;
• consultas trabalhistas por telefone e por e-mail (sem limite);
• acesso integral às páginas do site (restritas apenas aos assinantes);
• notícias de urgência ou lembretes importantes, por e-mail;
• requisição de qualquer legislação, pertinente a área, além dos arquivos disponibilizados no CD-Rom

Trabalhista;
• descontos especiais nos eventos realizados pela Sato Consultoria de Pessoal (cursos, palestras e treinamento

in company).
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Todos os direitos reservados
Todo o conteúdo deste arquivo é de propriedade de V. T. Sato (Sato Consultoria). É destinado somente para uso pessoal e não-comercial. É

proibido modificar, licenciar, criar trabalhos derivados, transferir ou vender qualquer informação, sem autorização por escrito do autor. Permite-
se a reprodução, divulgação e distribuição, mantendo-se o texto original, desde que seja citado a fonte, mencionando o seguinte termo:

“fonte: sato consultoria - www.sato.adm.br”


