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Introdução: A Norma Regulamentadora 1 (NR - 1) estabelece que somente as
empresas públicas e privadas que possuam empregados regidos pela Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) estão obrigadas quanto à observância das normas de
segurança preconizadas através da Lei 6.514, Portaria 3.214. Neste contexto,
buscou-se estabelecer um diagnóstico quanto às repercussões da legislação em vigor
para os trabalhadores que atuam em empresas públicas não celetistas. Foram discutidos
os dados relativos à freqüência e dias perdidos em função dos acidentes do trabalho, no
período de janeiro/2007 até dezembro/2008, de uma empresa de administração pública
estatutária (não celetista) localizada no Colar Metropolitano do Vale do Aço (CMVA),
Minas Gerais. Os resultados foram comparados com os dados do Anuário Estatístico
da Previdência Social (AEPS). Constatou-se que a instituição pública apresentou um
elevado número de acidentes do trabalho gerando custos sociais e econômicos que
superaram, inclusive, os dados do Anuário Estatístico da Previdéncia Social (AEPS).
Objetivo: Avaliar se o perfil da ocorrência de acidentes do trabalho em uma empresa
de administração pública municipal estatutária (não celetista) justifica a não
obrigatoriedade relativa à observância dos requisitos técnicos de segurança
explicitados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) através das Normas
Regulamentadoras (NR\'s). Conclusão: Conclui-se pela urgência quanto à alteração da
NR –1, tornando obrigatória a observância de todos os quesitos de segurança exarados
através das Normas Regulamentadoras (NR’s) para todas as empresas, seja qual for o
regime de contrato de trabalho adotado. 

Palavras-chave: Empresa não celetista. Acicente do trabalho . Nora regulametadora -nr
1. 
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