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No dia 05/08/2016 foi publicada no Diário Oficial da União – DOU a Portaria SIT nº 559, que determina a utilização
do Sistema SESMT – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Esse sistema
atende o item 4.17 da Norma Regulamentadora nº 04 (NR-4), que trata do registro dos serviços especializados em
engenharia de segurança e em medicina do trabalho nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho – MTb.
Anteriormente as empresas deveriam registrar os seus SESMTs diretamente nas unidades regionais do MTb. Com
a publicação da portaria, esta comunicação direta foi substituída pela comunicação feita por meio do Sistema
SESMT, que se encontra disponível na página eletrônica do MTb.
Durante o período de 6 meses, contados a partir da publicação da portaria, a empresa poderá continuar a
protocolar a solicitação de registro do seu SESMT na unidade regional do MTb, acrescida de justificativa pelo não
uso do sistema.
É opcional para as empresas que possuam SESMTs compostos por mais de 30 estabelecimentos protocolarem o
registro diretamente nas unidades regionais do MTb.
Serviços especializados não registrados no novo Sistema (continuam nas unidades regionais do MTb):
- SESMT do tipo comum, previsto no item 4.14 da NR 4;
- SESTR – Serviço Especializado em Segurança e Saúde no Trabalho Rural, previsto no item 31.6 da NR 31Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura;
- SESSTP – Serviço Especializado em Segurança e Saúde do Trabalhador Portuário, previsto no item 29.2.1 da NR
29 – Segurança e Saúde no Trabalho Portuário.
Acesse aqui o Sistema SESMT.
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