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NR01 - OBJETIVO

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 à segurança e saúde no trabalho.

1.1.2 Para fins de aplicação das Normas Regulamentadoras - NR, consideram-
se os termos e definições constantes no Anexo I.



NR01 – Sumário TRATAMENTO 

≠ MEI ME EPP
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NR01 – IMPORTANTE PARA O DP

EMPREGADOR TRABALAHDOR DIGITAL TREINAMENTOS MEI – ME - EPP



EMPREGADOR
IV. os resultados das 

avaliações ambientais 

realizadas nos locais de 

trabalho.

I. os riscos ocupacionais 

existentes nos locais de 
trabalho

II. as medidas de 

controle adotadas 
pela empresa para 

reduzir ou eliminar 

tais riscos;

III. os resultados dos exames 

médicos e de exames 

complementares de diagnóstico 

aos quais os próprios 

trabalhadores forem submetidos;

Informar aos trabalhadores… 



TRABALHADOR
3.3.2 Para fins de aplicação desta 

norma, o risco é expresso em 

termos de uma combinação das

consequências de um evento e a 

probabilidade de sua ocorrência.

1.4.3 O trabalhador poderá 
interromper suas atividades quando 
constatar uma situação de trabalho 
onde, a seu ver, envolva um risco 
grave e iminente para a sua vida e 
saúde, informando imediatamente 
ao seu superior hierárquico.

3.2.1 Considera-se grave 

e iminente risco toda 

condição ou situação de 

trabalho que possa

causar acidente ou 

doença com lesão grave 

ao trabalhador.

1.4.3.1 Comprovada pelo 

empregador a situação de grave e 

iminente risco, não poderá ser 

exigida a volta dos trabalhadores à 

atividade, enquanto não sejam 

tomadas as medidas corretivas.

Cabe ao trabalhador… 



INFORMAÇÕES 1.5.3 Os documentos físicos, 

assinados manualmente, inclusive 

os anteriores à vigência desta NR, 

podem ser arquivados em meio 

digital, pelo período 

correspondente exigido pela 

legislação própria, mediante 

processo de digitalização conforme 

disposto em Lei..

1.5.1 As organizações devem 

prestar informações de 

segurança e saúde no 

trabalho em formato digital, 

conforme modelo aprovado 

pela STRAB, ouvida a SIT.

1.5.1.1 Os modelos 

aprovados pela STRAB 

devem considerar os 

princípios de 

simplificação e 

desburocratização.

1.5.2 Os documentos previstos nas 

NR podem ser emitidos e 

armazenados em meio digital com 

certificado digital emitido no 

âmbito da Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira (ICP-Brasil), 

normatizada por lei específica.

DIGITAIS



CAPACITAÇÕES E 
TREINAMENTOS 

Aproveitamento de treinamentos 
entre organizações
1.6.7 Os treinamentos realizados pelo 
trabalhador poderão ser avaliados 
pela organização e convalidados ou 
complementados.

1.6.1.1 Certificado emitido contendo: 
o nome e assinatura do trabalhador, 
conteúdo programático, carga 
horária, data, local de realização do 
treinamento, nome e qualificação 
dos instrutores e assinatura do 
responsável técnico do treinamento.

1.6.1.2.1 O treinamento inicial 

deve ocorrer antes de o 

trabalhador iniciar suas 

funções ou de acordo com o 

prazo especificado em NR.

1.6.2 O tempo despendido em 
treinamentos previstos nas NR é 
considerado como de trabalho 
efetivo.

1.6.3 O certificado deve ser 
disponibilizado ao trabalhador e 
uma cópia arquivada na 
organização.

1.6.6 É permitido o aproveitamento de 
conteúdos de treinamentos ministrados 
na mesma organização desde que...



MEI – ME – EPP  1.7.4 O empregador é o 

responsável pela prestação das 

informações previstas nos subitens 

1.7.1 e 1.7.2.

1.7.1 O MEI, a ME e a EPP, graus 

de risco 1 e 2, que declararem 

as informações digitais na 

forma do subitem 1.5.1 e não 

possuírem riscos químicos, 

físicos e biológicos, ficarão 

dispensados de elaboração do 

Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais - PPRA.

1.7.2 O MEI, a ME e a EPP, 

graus de risco 1 e 2, que 

declararem as 

informações digitais na 

forma do subitem 1.5.1 e 

não possuírem riscos 

químicos, físicos, 

biológicos e 

ergonômicos, ficarão 

dispensados de 

elaboração do Programa 

de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional -

PCMSO.

1.7.2.1 A dispensa do PCMSO não 

desobriga a empresa da 

realização dos exames médicos e 

emissão do Atestado de Saúde 

Ocupacional - ASO.

TRATAMENTO DIFERENCIADO



QUER SABER 
MAIS?



Tiago Freddi
Consultor especializado em SST, perito assistente (insalubridade e periculosidade), professor cursos SST (técnicos, NRs e pós graduação), 
professor MBA da BSSP - Legislação Trabalhista e direito previdenciário (módulo:  SST); professor parceiro da Nith treinamentos, membro eleito 
da CPSS - Comissão Permanente em Segurança e Saúde, colabora tecnicamente com o CPR municipal de Piracicaba SP

Com formação técnica em segurança do trabalho e meio ambiente; graduado em engenharia mecânica e em engenharia de produção; 
pós graduado em engenharia de segurança do trabalho; cursando MBA em gestão de negócios pela USP.

Como consultor aplica visão prática da Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, desenvolvendo e implantando programas, indicadores 
de desempenho, elaboração, revisão e atualização de políticas internas, procedimentos, normas, auditorias para que os processos das 
empresas estejam de acordo com os requisitos da legislação.


