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Novo texto da NR 01 traz regras 
específicas para os Micro empreendedores 
individuais e para as micro e pequenas 
empresas  

O novo texto da NR 01, publicado pela Portaria Nº 6.730, de 9/03/2020, com entrada em vigor em 03 de 
Janeiro de 2022, traz regras específicas para Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresas (ME) 
e Empresas de Pequeno Porte (EPP) quanto ao Gerenciamento de Riscos Ocupacionais- GRO. Estas regras 
específicas não afastam a obrigação de cumprimento dos demais dispositivos legais, nem prejudicam a 
proteção da saúde e segurança dos trabalhadores e está em consonância com a Lei Complementar 123 de 
14/12/2006.  

Veja os principais pontos trazidos pela NR 1 para estes grupo. 

 

Microempreendedor Individual – MEI 

O MEI está dispensado da elaboração do Programa de 
Gerenciamento de Riscos (PGR), porém deverá cumprir o 
disposto nas demais NRs. Essa dispensa não alcança o 
contratante do MEI que deverá incluí-lo nas suas ações de 
prevenção e no seu PGR quando este atuar em suas 
dependências ou em local designado. 

Os MEIs disporão de fichas com orientações sobre as medidas 
de prevenção a serem expedidas pela Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho – SEPRT 

 

 

 

      
           

Texto da NR 01 
1.8.1 O Microempreendedor Individual - MEI 
está dispensado de elaborar o PGR 
1.8.1.1 A dispensa da obrigação de elaborar o 
PGR não alcança a organização contratante do 
MEI, que deverá incluí-lo nas suas ações de 
prevenção e no seu PGR, quando este atuar em 
suas dependências ou local previamente 
convencionado em contrato. 
 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-6.730-de-9-de-marco-de-2020-247538988
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) 

Para as ME e EPP, caracterizadas de acordo com a Lei 123, estabeleceu-se as seguintes possibilidades de 
dispensas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em ambos os casos, a dispensa da elaboração dos documentos, não desobriga as ME e EPP à realização dos 
exames médicos com a emissão do respectivo Atestado de Saúde Ocupacional - ASO. Também 
permanecem as obrigações relacionadas as demais Normas Regulamentadoras. 

As MEs e EPPs que não estejam excluídas da obrigação de elaborar PGR poderão utilizar para estruturar o 
seu programa, tanto ferramentas técnicas existentes no mercado quanto a ferramenta eletrônica a ser 
disponibilizada pela SEPRT, considerando o relatório produzido por esta(s) ferramenta(s) e o plano de ação.  
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