NOTA DE ESCLARECIMENTO
Aos
Trabalhadores Portuários Avulsos e
Operadores Portuários do Porto de Imbituba
Assunto:

Atestado de Saúde Ocupacional – ASO

Referência:

Nota Informativa SEI nº 19627/2020/ME, de 29 de julho de 2020.
Medida Provisória MP 927/2020

1.

Como é do conhecimento de todos, a Medida Provisória 927, de 22/03/2020, suspendeu a
obrigatoriedade de realização de exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares,
exceto dos exames demissionais:
Art. 15. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1°, fica suspensa
a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e
complementares, exceto dos exames demissionais.
§ 1° Os exames a que se refere caput serão realizados no prazo de sessenta dias, contado da
data de encerramento do estado de calamidade pública.

2.

Com a perda da eficácia da MP 927/2020, em 19/07/2020 e sem definições precisas sobre a
manutenção do prazo para realização dos exames periódicos, o OGMO IMBITUBA expediu
diversas consultas para obter esclarecimentos enquanto se preparava para atualizar os ASOs
vencidos o mais rápido possível e cumpridas as medidas de segurança conta a propagação do
covid-19.

3.

Com a expedição da Nota Informativa SEI nº 19627/2020/ME, em 29/07/2020, a Subsecretaria
de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia informa sobre a tramitação de portaria
que estenderia para 180 dias após o fim do estado de emergência, o prazo para atualização
dos ASOs vencidos:
6. O artigo 2º da minuta de portaria que ora se apresenta possibilita, durante a vigência do
estado de calamidade pública referido no artigo 1º, a suspensão da obrigatoriedade de
realização de exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, que deverão ser
realizados até no máximo cento e oitenta dias após o fim do estado de emergência, com
prioridade para os exames suspensos mais antigos.

4.

Com esta referência, o OGMO IMBITUBA seguirá a informação transmitida pela Subsecretaria
de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia, suspendendo a realização de todos os
exames, enquanto aguarda que a portaria em tramitação seja aprovada e divulgada,
oficializando as providências a respeito da realização dos exames médicos ocupacionais,
clínicos e complementares, exceto dos exames demissionais.

5.

No entanto, o médico do trabalho do OGMO IMBITUBA está reavaliando o histórico médico de
todos os trabalhadores portuários avulsos, para verificar se o adiamento da realização de
exames implica em algum prejuízo à saúde de algum trabalhador. Identificado algum TPA
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nessas condições, o OGMO IMBITUBA cuidará para que os exames ocupacionais sejam
realizados e nas condições de segurança contra a propagação do covid-19 estabelecidas pelas
autoridades sanitárias e de saúde.
12. Para além disso, o §2º do artigo 2º estabelece ressalva importante, que é afirmação da
necessidade de realização do exame ocupacional caso seja indicado pelo médico
coordenador de programa de controle médico e saúde ocupacional que a prorrogação da
realização do exame ocupacional representa risco para a saúde do empregado. Essa previsão
constitui garantia de que a prorrogação de realização de exames só se aplica quando não
houver prejuízos à saúde do trabalhador.
.

6.

Os Presidentes dos Sindicatos de Trabalhadores Portuários Avulsos e o OGMO IMBITUBA estão
à disposição para tentar esclarecer dúvidas que qualquer TPA ainda tenha a respeito da
validade do seu ASO.
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