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Boletim Jurídico

MTE inicia consultas de NR’s 16 e 13

Solicitação de registro profissional somente pela internet
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Desde o dia 25 de abril encontra-se disponível para 
consulta pública, no site do Ministério do Trabalho e 
Emprego (http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-
regulamentadoras-1.htm), os textos básicos da criação 
do Anexo III da Norma Regulamentadora NR-16, que 
trata de atividades e operações perigosas, e de revisão 
da NR-13, que regulamenta trabalho em caldeiras. 
A NR-13, atualmente sob título “Caldeiras e Vasos 
de Pressão”, estabelece os requisitos mínimos para 
gestão da integridade estrutural de caldeiras a vapor, 
vasos de pressão e suas tubulações de interligação 
nos aspectos relacionados à instalação, inspeção, 
operação e manutenção, visando à segurança e saúde 
dos trabalhadores. A NR-16 regulamenta as atividades 
e operações perigosas. Os interessados em apresentar 
propostas têm o prazo de 60 dias, a contar da data de 

dia 19 de abril, para encaminharem suas contribuições, 
tanto para a criação do Anexo III da NR-16 quanto 
para a revisão da NR -13. O coordenador-geral de 
Normatização e Programas da Secretaria de Inspeção 
do Trabalho, Rômulo Machado e Silva, esclarece que as 
NR’s são de observância obrigatória em todos os locais 
de trabalho e “têm por objetivo estabelecer obrigações 
quanto a garantir um ambiente de trabalho seguro e 
sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes 
de trabalho”. As sugestões devem ser enviadas para o 
seguinte endereço: Ministério do Trabalho e Emprego, 
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, 
Coordenação-Geral de Normatização e Programas – 
Esplanada dos Ministérios, Bloco “F”, Anexo “B”, 1º 
andar - Sala 107 – CEP 70059-900: Brasília/DF. Fonte: 
Assessoria de Comunicação/M.T.E. (adaptado).

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 
inaugurou no último dia 29, uma nova fase do Sistema 
Informatizado de Registro Profissional (Sirpweb) e 
agora a solicitação do registro será somente online. 
Segundo o superintendente do Ministério do Trabalho 
em Goiás. Arquivaldo Bites, essa é mais uma ação que 
visa dar maior transparência aos serviços prestados 
pelo Ministério. “O sistema informatizado vai facilitar a 
efetivação do registro profissional dos trabalhadores 
goianos, que deverá ser solicitado e poderá ser 
acompanhado via internet no site www.mte.gov.br”. 
O Sirpweb é um sistema de gerenciamento e controle 
das informações dos registros dos profissionais das 
categorias regulamentadas por lei. Essas categorias 
têm a obrigação de se cadastrarem no sistema 
para desempenhar suas atividades e o uso da 
ferramenta vai facilitar bastante para quem utiliza 
esse serviço. O MTE concede o registro profissional 

a 14 categorias: agenciador de propaganda, artista, 
atuário, arquivista, guardador e lavador de veículos, 
jornalista, publicitário, radialista, secretário, sociólogo, 
técnico em espetáculos de diversões, técnico de 
segurança do trabalho, técnico em arquivo e técnico 
em secretariado.

Com a utilização do Sirpweb as solicitações de 
registro profissional deverão ser feitas e poderão ser 
acompanhadas online. O interessado tem apenas 
que informar seus dados e os relativos ao registro 
pretendido. O sistema, que será disponibilizado 
nas páginas das Superintendências Regionais 
do Trabalho e Emprego, vai gerar um número de 
solicitação, discriminando a documentação que 
deverá ser protocolada na SRTE mais próxima do 
interessado. A partir de então todo processo poderá 
ser acompanhado pela internet. Mais informações: 
(62) 3227-7012/3227-7036. Fonte: SRTE/GO.  

Vídeos educativos sobre prevenção de acidentes e segurança  
podem ser acessados via internet

Esta à disposição dos interessados uma série de vídeos 
educativos do Programa 100% Seguro sobre prevenção 
de acidentes e segurança na Construção Civil, lançado 
dia 29 de abril, para marcar o Dia Mundial de Segurança 
no Trabalho, comemorado no último dia 28. Promovido 
pelo Sesi, CBIC, CNI, Seconci Brasil e Sindicatos da 
Indústria da Construção, nos vídeos, trabalhadores e 
gestores de empresas encontram orientações sobre o 
uso de equipamentos de proteção individual, combate 
a choques elétricos, cuidados para o trabalho em altura, 
entre outras. A iniciativa integra o Programa Nacional 

de Segurança e Saúde no Trabalho para a Indústria da 
Construção, uma parceria entre o Sesi, a CBIC, a CNI, o 
Seconci Brasil e os Sindicatos da Indústria da Construção. 
O objetivo dos vídeos é auxiliar as empresas do setor em 
treinamentos sobre segurança nos canteiros de obras. A 
meta é “a massificação da cultura da saúde e segurança 
do trabalho nos canteiros do Brasil e da compreensão 
pelas construtoras do que as normas regulamentadoras 
trazem de valor para o setor”, afirmou o vice-presidente 
de Relações Capital-Trabalho do Sinduscon-SP, Haruo 
Ishikawa.


