
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

  

Nota Informativa Conjunta nº 001/2021/CGGP-SNPTA/DGMP/SNPTA-MINFRA

                                                                                                                  Brasília, 29 de março de 2021.   

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA nº 01/2021

 

O Ministério Público do Trabalho – Coordenadoria Nacional do Trabalho Portuário
e Aquaviário - Conatpa e o Ministério da Infraestrutura – Secretaria Nacional de Portos e
Transportes Aquaviários - SNPTA, com fundamento na Cons tuição Federal, ar gos 6º, 7º, XXII, 127
e 196, na Lei Complementar n. 75/93, ar gos 5º, III, alíneas “d” e “e”, 6º, XX, 83, I, e na Lei n.
8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde):

 

CONSIDERANDO que a saúde e o trabalho são direitos sociais fundamentais, conforme
previsão expressa no artigo 6º da Constituição Federal;

 

CONSIDERANDO que diante do quadro de pandemia é necessário esforço conjunto de
toda a sociedade para conter a disseminação da doença (COVID-19);

 

CONSIDERANDO os impactos da COVID-19 na saúde dos trabalhadores portuários,
demais trabalhadores e usuários dos portos brasileiros;

 

CONSIDERANDO que os portos brasileiros não podem descon nuar a a vidade mesmo
diante do cenário de piora da pandemia e das orientações governamentais e sanitárias que es mulam
o fechamento de empresas e outras medidas para evitar a rápida disseminação;

 

CON SIDERAN DO que o Brasil enfrenta o pior momento da pandemia da COVID-19,
cerca de 1 (um) ano após a sua caracterização pela Organização Mundial de Saúde e o registro do
primeiro caso no Brasil;

 

CONSIDERANDO o aumento exponencial dos casos confirmados de COVID-19 no País,
em especial o avanço que vem ocorrendo no setor portuário;

 

CONSIDERANDO a experiência e o conhecimento acumulados pelo acompanhamento
cotidiano das medidas de prevenção e enfrentamento à pandemia adotadas no setor;

 

CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 130/2020/SEI/GIMTV/GGPAF/ANVISA, que informa
medidas sanitárias a serem adotadas em portos e embarcações, frente aos casos de contaminação
por SARSCOV-2 (COVID-19);

 

CONSIDERANDO que o Plano de Operacionalização da Vacina contra a COVID-19 do
Ministério da Saúde, que prevê prioridade de vacinação para os trabalhadores portuários, está previsto
para ser implementado ao longo dos próximos meses:

 

RECOMENDAM às empresas do setor portuário, aos Órgãos Gestores de Mão de Obra
do Trabalho Portuário, às Autoridades Portuárias e às en dades sindicais, no que couber, enquanto
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perdurar a declaração de emergência em saúde pública de importância nacional , declarado pela
Portaria do Ministério da Saúde n⁰ 188, de 3 de fevereiro de 2020, em razão da Pandemia da COVID-
19:

 

I - ESTABELEÇAM protocolos atualizados, conforme avanços dos estudos do
coronavírus (Covid-19), com medidas de reforço para prevenir a disseminação da
COVID-19 e mi gar suas consequências, através do Comitê, Grupo de Trabalho ou
outra estrutura organizacional de resposta à emergência implementada de acordo
com as peculiaridades locais;

 

II - MANTENHAM e ATUALIZEM, conforme avanços dos estudos do coronavírus
(Covid-19), o Procedimento para Operações Con ngenciadas, que considere, no
mínimo:

a) A manutenção da operação segura;

b) Controle dos riscos; e

c) Minimização da exposição dos trabalhadores.

 

III - REFORCEM o Plano de Prevenção de Infecções de acordo com as
legislações internacionais, nacionais e locais, com a previsão, no mínimo, das
seguintes medidas:

 

a) Fornecimento dos insumos e locais para adequada higienização das mãos, como
sabonete líquido, toalhas descartáveis e álcool gel 70% ou outro sani zante
adequado;

b) Es mulo à e queta de higiene pessoal e respiratória, incluindo a lavagem das
mãos com água e sabonete líquido e orientação para cobrir a boca ao tossir ou
espirrar;

c) Cumprimento das seguintes medidas:

c.1) os trabalhadores devem receber instruções claras sobre o que fazer se
apresentaram sintomas e como e a quem reportar essa informação;

c.2) as empresas deverão no ficar a ANVISA sobre quaisquer casos
suspeitos de coronavírus (COVID-19);

d) Orientação para que permaneça suspenso o acesso às instalações por meios
biométricos, devendo ser man do o controle por meio da leitura eletrônica de
crachás de identificação e/ou verificação pessoal pela Unidade de Segurança;

e) Nos refeitórios localizados em área portuária, manter as mesas a uma distância
mínima de 2 metros, a partir do encosto da cadeira;

f) Garan r que os locais com sistema de ar condicionado operem com renovação de
ar aberta em máxima capacidade e os locais sem renovação de ar operem com
portas e janelas abertas;

g) Orientação para que haja permissão e organização, quando possível, de processos
de trabalho para a realização de teletrabalho (home office), quando aplicável;

h) Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual e Coletivos específicos para
combate à disseminação do vírus e atendimento de trabalhadores com suspeita de
contaminação;

i) Quando houver suspeita de pessoa infectada, proceder ao imediato isolamento do
trabalhador que apresentar sintomas, garantindo-lhe toda a assistência necessária;

j) Monitoramento dos trabalhadores que tiveram contato com caso suspeito;

k) Alerta para que os trabalhadores não u lizem equipamentos dos colegas de
trabalho, como fones de ouvido, óculos, macacão e outros;

l) Realização da limpeza e desinfecção das super cies de forma regular, u lizando
os procedimentos e produtos recomendados e registrados pelas autoridades
sanitárias;

m)Estabelecimento de política de autocuidado para identificação de potenciais sinais
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e sintomas, seguido de posterior isolamento e contato dos serviços de saúde na
identificação de casos suspeitos;

n) Priorizar a realização de treinamentos por meios virtuais, quando possível;

o) Evitar reuniões presenciais e, quando necessárias, priorizar espaços com
ventilação natural, manter distanciamento mínimo entre as pessoas, além de garantir
a higienização do local antes e depois da utilização;

p) Estendam todas as medidas prote vas e preven vas indicadas aos trabalhadores
terceirizados.

 

IV - ATUALIZEM o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)
e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), indicando novo risco
biológico (SARS-COV-2), para a implementação de medidas de segurança específicas
para cada a vidade, promovendo a busca a va de casos, o rastreamento e
diagnós co precoce das infecções e o afastamento do local de trabalho dos casos
confirmados, suspeitos e seus contactantes.

 

V - AVALIEM, a critério do médico coordenador do PCMSO (Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional), a possibilidade de retomada de realização
dos exames médicos ocupacionais, inclusive os exames complementares, diante da
importância da verificação das condições de saúde dos trabalhadores após 1 ano de
pandemia.

 

VI - AVALIEM, a critério do médico coordenador do PCMSO ((Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional), a disponibilização de testes RT-PCR com
obje vo de rastreio, a fim de evitar surto de contaminação, especialmente em
setores ou operações onde tenha sido verificado aumento de casos de COVID-19.

 

VII - ASSEGUREM que os trabalhadores integrantes da CIPATP tenham acesso às
informações rela vas à implementação e efe vidade das medidas de enfrentamento
da pandemia, que devem ser objeto das reuniões periódicas.

 

VIII - REFORCEM campanha de conscien zação direcionada aos trabalhadores
focada nas formas de prevenção da transmissão do coronavírus (COVID-19), com a
produção e divulgação de eficiente material de orientações e/ou determinações do
Ministério da Saúde a respeito da temática.

 

IX - REA LIZ EM os Órgãos Gestores de Mão de Obra do Trabalho Portuário a
escalação por meios eletrônicos de forma remota, invioláveis e seguros
tecnicamente, tais como escalação via web, escalação via aplica vos para celulares
e tablet ou outro meio eletrônico que possa exis r que permita ao trabalhador se
habilitar e ser escalado sem comparecimento em posto de escalação, na forma da
legislação vigente (Lei 9.719/98, art. 5º, com alterações introduzidas pela Lei
14.047/20).

 

X -  MANTENHAM diálogo permanente com as en dades sindicais das
categorias profissionais e patronais sobre as questões rela vas ao enfrentamento da
pandemia, incluindo as medidas de prevenção.

 

O descumprimento da presente Recomendação poderá ser no ciada no site do MPT
(www.mpt.mp.br).

As medidas ora recomendadas não excluem ou alteram de qualquer maneira outras
eventualmente determinadas no bojo de inves gações em trâmite nas unidades do Ministério Público
do Trabalho de cada localidade, de acordo com a independência funcional de seus membros.

A presente “Recomendação Conjunta” subs tui a anterior, datada de 20 de março de
2020.
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Documento assinado eletronicamente por Diogo Piloni e Silva, Secretário Nacional de Portos e
Transportes Aquaviários, em 30/03/2021, às 22:21, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Otto Luiz Burlier da Silveira Filho, Diretor do
Departamento de Gestão e Modernização Portuária, em 30/03/2021, às 23:10, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do
Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Glaucio araujo de oliveira, Usuário Externo, em
31/03/2021, às 09:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V,
da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por FLAVIA OLIVEIRA VEIGA BAULER, Usuário Externo,
em 31/03/2021, às 10:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso
V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
3917944 e o código CRC 901112B7.

Referência: Proces so nº 50000.007562/2021-95 SEI nº 3917944
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