
           
 

Assessoria Jurídica 

Comunicado nº44 – 26 de Novembro 2021 

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 

 SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

NOVAS REGULAMENTAÇÕES – VIGÊNCIA 03.01.2022 

O Ministério da Economia e Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, editaram as 

Portarias nºs 6.730 de 09/03/2020 e 6.735 de 10/03/2020,  que deram  nova redação às Normas 

Regulamentadoras nº 01 (Gerenciamento de Riscos Ocupacionais) e NR-09 (Avaliação e Controle 

das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos), respectivamente. 

A Portaria 635/2020 (NR-9) aponta a necessidade de fazer inventário sobre os possíveis 

riscos da empresa e implementação do plano de ação para sua redução. 

Pela abrangência de obrigações ao empregador, neste comunicado daremos maior destaque à 

Portaria nº 6.730/2020 (NR-1), que implica na observação dos requisitos obrigatórios para os 

gestores das empresas em relação à saúde de seus colaboradores e à segurança no ambiente de 

trabalho, tendo em vista a instituição do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) para gestão 

dos possíveis riscos ocupacionais presentes na empresa, inclusive os ergonômicos e acidentes de 

trabalho, por meio de um plano de ação para diminuir esses perigos. 

Na realidade o PGR veio substituir o PPRA (Programa Prevenção de Riscos Ambientais) pois 

abarca o gerenciamento de riscos ocupacionais, inclusive em pequenas e médias empresas e 

Microempreendedores Individuais, além  dos MEIs; possibilidade de prestação de serviços de 

informação digital; mais informações sobre capacitação e treinamentos em Saúde e Segurança do 

Trabalho (SST); redução de custos que possam existir nas empresas, através de abordagem menos 

burocrática e com prazo de renovação muito maior do que os demais programas sobre saúde e 

prevenção de acidentes. 

Vale ressaltar que com o advento da digitalização desses processos, a fiscalização promete ser 

mais rígida do que no programa anterior em virtude do acompanhamento em tempo real. 

Pela Portaria nº 6.730/2020, as micros empresas (ME) e empresas de pequeno porte 

(EPP) em que as atividades se enquadram nos graus de risco 01 e 02, estão dispensadas da 

elaboração do PGR e do PCMSO, com alguns requisitos, conforme segue: 

 



           
 

1.6.1 As organizações devem prestar informações de segurança e saúde no 

trabalho em formato digital, conforme modelo aprovado pela STRAB, ouvida 

a SIT. 

1.8.4 As microempresas e empresas de pequeno porte, graus de risco 1 e 2, 

que no levantamento preliminar de perigos não identificarem exposições 

ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, em conformidade com 

a NR9, e declararem as informações digitais na forma do subitem 1.6.1, 

ficam dispensadas da elaboração do PGR. 

1.8.6 O MEI, a ME e a EPP, graus de risco 1 e 2, que declararem as 

informações digitais na forma do subitem 1.6.1 e não identificarem 

exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos, biológicos e riscos 

relacionados a fatores ergonômicos, ficam dispensados de elaboração do 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO. 

1.8.6.1 A dispensa do PCMSO não desobriga a empresa da realização dos 

exames médicos e emissão do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO. 

Atenção, a vigência da Portaria nº 6.630/2020 foi prorrogada para 03.01.2022, pela 

Portaria nº 8.873 de 23.07.2021. 

Assim, recomenda-se aos gestores das empresas que estejam atentos ao presente assunto e 

consultem o departamento de segurança e medicina do trabalho ou o terceiro que lhe presta 

assessoria sobre as obrigações constantes nas referidas Portarias. Para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, enquadradas nos graus de risco 1 e 2, que certifiquem da inexistência de riscos no 

ambiente de trabalho, a fim de assegurar a dispensa no cumprimento das exigências normativas. 

DEPTO. JURÍDICO - DR. ADILSON SANTOS ARAUJO – OABSP nº 126974 


