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Fone: (51) 3347–8632 
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Nº 85 – 10 de janeiro de 2022 

Aberta consulta pública para colher subsídios para a elaboração de Norma 

Regulamentadora voltada para a limpeza urbana 

 

Foi publicado em 24-12-2021, no Diário Oficial da União, pelo Ministério do Trabalho e Previdência o Aviso 

de Tomada Pública de Subsídios nº 1/2021 para instruir a elaboração da Análise de Impacto Regulatório - AIR 

relacionada com a segurança e saúde dos trabalhadores no manejo de resíduos sólidos (perigosos e não 

perigosos) para a limpeza urbana. 

 

A Tomada Pública de Subsídios é um tipo de consulta que serve para identificação de possíveis problemas 

regulatórios, de alternativas existentes e suas repercussões, a fim de subsidiar o trabalho de revisão das 

NRs que acontecerão posteriormente. Trata-se de procedimento diferente da Consulta Pública, ou seja, não 

é um processo para sugestão de texto normativo, mas apenas para coleta de subsídios visando identificar 

eventuais problemas regulatórios. 

 

O foco desta tomada são as condições de segurança e saúde dos trabalhadores nos processos de limpeza 

urbana, que abrangem as atividades, a disponibilização e a manutenção de infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, 

tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de limpeza urbana. Por sua vez, a tomada também faz 

questionamentos sobre a cadeia de valor, abrangendo as etapas da produção, separação na origem, coleta e 

transporte, armazenamento e tratamento de resíduos sólidos no âmbito da limpeza urbana. 

 

As coletas de subsídios referentes ao Aviso de Tomada Pública devem ser lançadas no endereço eletrônico 

https://www.gov.br/participamaisbrasil/tomada-publica-de-subsidios-sobre-elaboracao-de-norma-

regulamentadora-limpeza-urbana, que ficará disponível para envio de sugestões até 27/01/2022 (quinta-

feira). 

 

Findado o prazo acima indicado, as sugestões recebidas serão analisadas por grupo técnico composto 

exclusivamente por membros do governo, os quais serão indicados pela Secretaria de Trabalho do Ministério 

do Trabalho e Previdência, com vistas a dar continuidade às posteriores discussões tripartites que envolvem 

as revisões normativas propostas. 

 

O Contrab segue atento a esta temática, com foco no interesse da Indústria Gaúcha e da sociedade.  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/aviso-369924139
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/aviso-369924139
https://www.gov.br/participamaisbrasil/tomada-publica-de-subsidios-sobre-elaboracao-de-norma-regulamentadora-limpeza-urbana
https://www.gov.br/participamaisbrasil/tomada-publica-de-subsidios-sobre-elaboracao-de-norma-regulamentadora-limpeza-urbana

