Comitê Permanente Regional
Sobre Condições e Meio Ambiente do Trabalho
na Indústria da Construção da Paraíba

Ata da 213ª Reunião Ordinária
Data:
Horário:
Local:
1.
1.1.

1.2.
2.
2.1.

9 de dezembro de 2015
14h13 às 17h10
SINDUSCON-João Pessoa

ABERTURA
Hélio (coordenador) abriu os trabalhos e deu as boas-vindas aos presentes. A seguir, foi lida
pela engenheira Aparecida Estrela a ata da 212ª reunião ordinária, a qual foi aprovada sem
ressalvas;
As pessoas presentes pela primeira vez no CPR-PB tiveram a oportunidade de se apresentar.
PALESTRA “O PCMAT NA PRÁTICA”
O tema foi conduzido pela engenheira de segurança do trabalho Maria Aparecida Estrela presidente da AEST-PB, conselheira do CREA-PB e coordenadora do SESMT da Planc
Engenharia. Segue resumo dos principais tópicos abordados:
- Características da construção civil e seus impactos na segurança e saúde no trabalho.
Neste setor econômico o produto é fixo e invariavelmente único e os postos de trabalho
transitam pelo produto agregando valor.
- 1997 foi o ano da morte de Elvis Presley e da publicação da Lei nº 6.514, que alterou o
capítulo V do título II da CLT, versando sobre Segurança e Medicina do Trabalho.
- 1994 foi o ano do tetracampeonato mundial de futebol e o ano em que se constituiu um
grupo de trabalho para reformulação da NR-18, cujo texto final veio a ser publicado em julho
de 1995. Segundo Jófilo Moreira, “um dos principais avanços do novo texto é a

obrigatoriedade de elaboração pelas empresas do PCMAT [Programa de Condições e Meio
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção]. Sua implementação permite um efetivo
gerenciamento do ambiente de trabalho, do processo produtivo e de orientação aos
trabalhadores”.
- O PCMAT envolve a adoção de procedimentos de planejamento, previsibilidade e
gerenciamento quanto às medidas de proteção a serem observadas em cada fase da obra e
em razão dos riscos existentes. De nada adianta a empresa possuir um PCMAT se este servir
apenas para ficar “na gaveta”.
- Processo de implementação do PCMAT: 1. Apresentação aos trabalhadores com palestra no
canteiro (se possível com a presença do médico do trabalho para falar do PCMSO);
2. Realização de inspeções de segurança para avaliação constante dos riscos, com o objetivo
de atualizar e aprimorar sistematicamente o PCMAT (ajustes e adequações de projetos);
3. Elaboração de procedimentos de segurança; 4. Estabelecimento de métodos para servir
como indicadores de desempenho; 5. Aplicação de auditorias, de modo a verificar a eficiência
do gerenciamento do sistema de segurança do trabalho; 6. Participação da CIPA.
- Item 18.37.7: “É facultada às empresas construtoras, regularmente registradas no Sistema

CONFEA/CREA, sob responsabilidade de profissional de Engenharia, em situações especiais
não previstas nesta NR, mediante cumprimento dos requisitos previstos nos subitens
seguintes, a adoção de soluções alternativas referentes às medidas de proteção coletiva,
a adoção de técnicas de trabalho e uso de equipamentos, tecnologias e outros dispositivos”.
- Reuniões setoriais com engenheiros/mestres/encarregados/técnicos de segurança,
delegando-se responsabilidades, para estabelecer metas de modo a não dissociar a segurança
da produção;
- Execução e acompanhamento do cronograma de ações do PCMAT: palestras educativas,
treinamentos/diálogos de segurança, avaliações ambientais, monitoramento dos EPIs,
acompanhamento da execução das proteções coletivas, exigência de documentação das
empresas terceirizadas, integração dos terceirizados., aplicação de “check list” mensal com
itens da NR 18 aplicáveis a cada etapa da obra, envolvimento da CIPA, estabelecimento de
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metas/prazos/resultados.
Desafios: O hábito de considerar as normas de segurança apenas como obrigação legal traz
inúmeros prejuízos à efetividade dos programas de melhoria, tanto da própria segurança como
da qualidade e produtividade. É importante conscientizar o empregador e seus gestores
(engenheiros) sobre a importância do PCMAT. Mostrar ao trabalhador que a empresa não o vê
como ferramenta de execução do trabalho e sim como um ser humano, como pessoa, que tem
sentimento, amor, saúde a ser preservada e comprometimento com os seus familiares.
3.
3.1.

FÓRUM NORDESTE PREPARATÓRIO PARA O VII CMATIC
Distribuído o folder do “Fórum Nordeste Sobre Condições e Meio Ambiente do
Trabalho na Indústria da Construção”, a ser realizado nos dias 23 e 24 de fevereiro de
2016, no auditório da Faculdade Maurício de Nassau, em João Pessoa. Hélio destacou a
importância de ser divulgado amplamente o evento e de atingirmos uma meta ambiciosa:
lotar os 500 lugares do auditório. O Fórum será o 5º e último evento regional preparatório
para o VII CMATIC - Congresso Nacional Sobre Condições e Meio Ambiente do Trabalho na
Indústria da Construção, que ocorrerá em Brasília de 12 a 15 de abril do corrente. Hélio
agradeceu ao Sinduscon por ter assumido a impressão das 3.000 unidades do folder em
papel couchê com policromia.

4.
4.1.

ELEIÇÃO DA COORDENAÇÃO DO CPR-PB
Foi pactuado que a eleição da nova coordenação do CPR-PB (gestão 2016) ocorrerá apenas
na reunião de março do próximo ano, tendo em vista os preparativos para o Fórum Nordeste.
Assim, o mandato da atual gestão fica prorrogado até o referido mês;

5.
5.1.

INFORMES
Demontier sugeriu que o CPR-PB constitua uma comissão para discutir a contratação do
técnico de segurança do trabalho nas obras de menor porte (desobrigadas legalmente pela
NR-4), e que essa deliberação seja incorporada como cláusula da convenção coletiva.
A propósito, Carlos Pontes apontou que o assunto deve ser uma das metas de trabalho do
CPR-PB para 2016;
O professor Aloisio comunicou que, a partir de março/2016, a Faculdade Maurício de Nassau
será autorizada a promover os cursos de especialização em Ergonomia e em Engenharia de
Segurança do Trabalho.

5.2.

6.
6.1.
6.2.

6.3.

ENCERRAMENTO
Homenageados os funcionários do Sinduscon pelo valioso apoio prestado ao CPR-PB durante
o ano. Em seguida, foram sorteados brindes entre os presentes;
Ao finalizar os trabalhos, Hélio agradeceu à plenária, lembrou que a primeira reunião de 2016
será no dia 16 de fevereiro (por conta do feriado de carnaval) e convidou todos para a
confraternização de fim de ano;
Para constar, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelos
presentes.
PODER PÚBLICO

Carlos Alberto Castor de Pontes (SRTE-PB)
José Hélio Lopes (Fundacentro-PE) - coordenador
Soraia di Cavalcanti Pinheiro (SRTE-PB)
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BANCADA DOS TRABALHADORES
Edmilson da Silva Souza (Sintricom)
Francisco Demontier (Sintricom) - 2º secretário
Waldemir da Paz (Sintricom)
BANCADA DOS EMPRESÁRIOS
Cléber de Jesus Oliveira (Sinduscon-JP)
APOIO TÉCNICO / CONVIDADOS
Aloisio da Silva Lima (Faculdade Maurício de Nassau)
Ana Helena Caldas (engenheira de segurança do trabalho)
André Luis Lopes de Luna (Souza Junior)
Antonio Moreira (CREA-PB)
Arilo R. Alencar (engenheiro de segurança do trabalho)
Cristina Clemens (técnica de segurança do trabalho)
Daniel Pedro Ricardo C. Barbosa (Sinduscon-JP)
Denise Dantas Muniz (UFPB-mestrado Engª de Produção)
Fábio Fernandes da Silva (AEST-PB)
Fanoel Mota (técnico de segurança do trabalho)
Francisco Fernandes Júnior (SENAI - C. Civil)
Freddy D`Albuquerque (engº de segurança do trabalho)
Gabriel Moura (técnico de segurança do trabalho)
Hilton L. da S. Carneiro (CREA-PB)
Jairo Dutra Moreira (Eco Construções)
José Rafael M. Lins (autônomo)
Juan Ébano Gomes Alencar (CREA-PB)
Laercio José da Silva (ASTEST-PB)
Leonardo X. de Oliveira (Fachada Segura)
Luiz Henrique (engenheiro de segurança do trabalho)
Macicleyton Félix da Silva (autônomo)
Márcio Roberto Silva Espínola (engº de segurança do trabalho)
Maria Aparecida Rodrigues Estrela (AEST-PB/Planc Engenharia)
Natanael Medeiros (mestre de obra)
Nesley Bezerra Feitosa (Plan Engenharia)
Raimunda Alves de Almeida (CEREST-PB)
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Rangner Dantas Lima (Delta Engenharia)
Rodrigo Magno Reis (engenheiro de segurança do trabalho)
Ronicleide F. dos Santos (Innovare Service)
Rosa Helena Sales Rocha (Planc Engenharia)
Rosicleide F. dos Santos (Planc Engenharia)
Rosana Lima (Alliance)
Suenne da Silva Barros (Conseg Construções) - 1ª secretária
Suzana Enedina Pereira (técnica de segurança do trabalho)
Vanderlan G. de Lima (Construtora Gradual)
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