
Governo recria Conselho Nacional do Trabalho e cria Comissões Nacionais, na esfera 
da Comissão Tripartite Paritária Permanente (CTPP) 

  
Publicado em 16/12/2020 06h21 Atualizado em 16/12/2020 07h17 

 

©José Augusto da Silva Filho 

 
Medida consta de Decreto Nº 10.574, de 14 de dezembro de 2020, publicado no DOU em 15/12/2020 Seção 
1 página5, pelo presidente Bolsonaro. 
 
O presidente Jair Bolsonaro editou hoje (15) Decreto que altera o Decreto nº 9.944 de 30 de julho de 2019, 
que dispõe sobre o Conselho Nacional do Trabalho, e cria novas Comissões dentro da Comissão Tripartite 
Paritária Permanente - CTPP, que trata de matérias relacionadas à segurança e saúde no trabalho, novas 
Comissões Nacionais. 
 
Segundo o Presidente, “essas comissões são relevantes para o diálogo social”, no âmbito Conselho 
Nacional do Trabalho (CNT) e na Comissão Tripartite Paritária Permanente (CTPP). 
 
No âmbito da Comissão Paritária Tripartite Permanente - CTPP, serão instituídas a Comissão Nacional 
de Agentes Ocupacionais Químicos e Cancerígenos e a Comissão Nacional de Acompanhamento 
da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. 
 
As alterações atendem às Recomendações e Convenções Internacionais da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) n°s 144 e 155, relativas ao processo de normatização em Saúde e Segurança no 
Trabalho. 
 
“Esses grupos têm por finalidade monitorar, avaliar e propor políticas específicas relacionadas à segurança 
e à saúde do trabalho em suas áreas de atuação”, informou, em nota o Secretário-geral da Presidência da 
República, Jorge Oliveira. 

 

“Outras comissões temáticas, que poderão totalizar quatro, serão instituídas na forma de ato dos próprios 
órgãos colegiados, que definirão os seus objetivos específicos e o seu funcionamento”, complementa o 
Secretário. É o caso da recriação da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho, com o objetivo de 
discutir e estabelecer ações nas políticas de combate ao trabalho infantil, diz o texto. 
   

Reunião da CTPP em 15/12/2020 

A 5ª Reunião Extraordinária da Comissão Tripartite Paritária Permanente (CTPP) realizada on line no dia 

de hoje, das 09 às 17 horas, não aprovaram e tampouco foram deliberados nenhum item da pauta.  

A próxima reunião on line da CTPP ocorrerá no dia 15 de janeiro de 2021.  
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