
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 
SECRETARIA DE SEGURNAÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

 
PORTARIA N.° 34, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1983 
(DOU de 29/12/83 – Seção I – Págs. 22.022 a 22.027)) 

 
O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, no uso das atribuições 

que confere o artigo 2° Portaria n.° 3.214, de 08 de junho de 1978, considerando as disposições da Lei n.° 
6.514, de 22 de dezembro de 1977 que alterou o Capítulo V – Título II, da Consolidação das Leis do 
Trabalho, considerando a necessidade de codificar as atividades de acordo com a Classificação Nacional 
das Atividades Econômicas – CNAE, visando adequá-las à codificação já adotada pelo Sistema Nacional 
de Proteção do Trabalho; considerando a necessidade de retificar o Quadro II e o subitem 4.2.4 da NR-4 e 
considerando, ainda, a necessidade de disciplinar o redimensionamento dos Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, para as empresas cujas atividades foram 
reclassificadas em grau de risco maior que o vigente na NR-4, da Portaria n.° 3.214/78, Resolve: 

 
Art. 1º Alterar os Quadros I e II da NR-4, aprovados pela Portaria SSMT 33, de 27 de outubro 

de 1983, que passam a vigorar de acordo com o estabelecido nesta Portaria. 
 
Art. 2º O subitem 4.2.4 da NR-4 aprovada pela Portaria 33, de 27 de outubro de 1983 passa a 

vigorar coma seguinte redação. 
 
Art. 3º As empresas cujas atividades foram reclassificadas em grau de risco maior do que 

aquele constante da NR-4 aprovada pela Portaria n.° 3.214/78, terão 1 (um) ano de prazo, a partir da 
publicação desta Portaria, para efetuarem o redimensionamento dos Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. 

 
Art. 4º As dúvidas suscitadas e os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria de Segurança 

e Medicina do Trabalho. 
 
Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 

DAVID BOIANOVSKY 
 

QUADRO I 
(Revogado pela Portaria DSST/SNT nº 04, de 08/10/91) 


