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IV - acompanhar a execução; e
V - aprovar a prestação de contas do evento.
Art. 7º As atribuições do fiscal serão definidas em normativo

próprio a ser publicado pela Secretária-Executiva.
Parágrafo único. Para eventos de grande porte a UD deverá

designar, por meio de Portaria, de acordo com modelo a ser definido
em ato próprio do Secretário-Executivo, comissão de fiscalização
composta por no mínimo três servidores, a fim de realizar o acom-
panhamento e a fiscalização dos serviços a serem prestados.

CAPÍTULO III
DOS RECURSOS
Art. 8º O projeto do evento deverá prever, prioritariamente, a

utilização de instalações, materiais e equipamentos do MTE, exceto
nos casos de comprovada indisponibilidade ou inviabilidade técnica
que deverá ser evidenciada no processo.

Parágrafo único. Deverão ser explicitadas na solicitação do
evento as parcerias (com ou sem ônus), tais como patrocínios, cessão
de espaço e similares, requeridas e concedidas, ficando a cargo da
Secretaria-Executiva definir, em ato próprio, a forma e os documentos
necessários a comprovação dos recursos utilizados por esses meios.

Art. 9º A infraestrutura necessária para a realização do even-
to deverá ser demandada pela UD com base na relação dos itens
apurados no contrato de prestação de serviços vigente.

Art. 10. A categoria de hospedagem será fixada de acordo
com a representatividade das autoridades convidadas e com os valores
estabelecidos no contrato e deverá ser justificada no projeto do even-
to.

Art. 11. É vedada a inclusão de qualquer tipo de refeição nos
eventos custeados com recursos do MTE, exceto nas situações abaixo,
devidamente justificadas:

I - realização em locais de difícil acesso;
II - em eventos de capacitação previstos no Decreto nº 5.707,

de 23 de fevereiro de 2006; ou
III - em eventos para períodos superiores a quatro horas de

duração.
§ 1º O fornecimento de coquetel somente será permitido em

eventos em que estejam presentes Ministro(a) de Estado ou auto-
ridades nacionais ou do exterior de mesmo nível hierárquico.

§ 2º É vedado fornecimento de bebida alcoólica nos even-
tos.

Art. 12. A confecção de materiais gráficos, tais como car-
tazes, folders, banners e similares, será previamente autorizada pela
Assessoria de Comunicação Social.

Art. 13. Em nenhuma hipótese será admitida a distribuição
de brindes ou a realização de outras despesas congêneres de pro-
moção pessoal.

CAPÍTULO IV
DAS AUTORIZAÇÕES
Art. 14. Os eventos cujo valor estimado seja igual ou su-

perior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) somente serão rea-
lizados com a autorização do Secretário-Executivo e aprovação do
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego.

§ 1º Os eventos cujo valor estimado seja superior a R$
100.000,00 (cem mil reais) e inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais) serão submetidos à autorização do Secretário-Executivo.

§ 2º Os eventos cujo valor estimado seja inferior a R$
100.000,00 (cem mil reais) serão aprovados pela autoridade máxima
da UD.

CAPÍTULO V
DO ACOMPANHAMENTO E DA PRESTAÇÃO DE CON-

TA S
Art. 15. O acompanhamento da realização do evento será de

competência da UD, por meio do fiscal do evento ou comissão de
fiscalização, em articulação com o fiscal do contrato e a empresa
contratada.

Art. 16. Ato próprio da Secretária-Executiva disporá sobre a
apresentação de relatório técnico de prestação de contas do evento e
definirá os documentos necessários à comprovação da execução das
despesas.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 17. No prazo de noventa dias, a contar da data da

publicação desta Portaria, deverá ser expedido normativo específico
da Secretaria-Executiva estabelecendo procedimentos complementa-
res a esta norma.

Art. 18. As regras e limites fixados nesta Portaria aplicam-se,
no que couber, a Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e
Medicina Trabalho - FUNDACENTRO, que deverá estabelecer pro-
cedimentos complementares por meio de ato próprio.

Art. 19. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MANOEL DIAS

PORTARIA Nº 1.927, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014

Estabelece orientações sobre o combate à
discriminação relacionada ao HIV e a Aids
nos locais de trabalho, cria a Comissão Par-
ticipativa de Prevenção do HIV e Aids no
Mundo do Trabalho e dá outras providên-
cias.

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPRE-
GO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do Parágrafo
único do art. 87 da Constituição Federal;

Considerando que a Convenção da Organização Internacio-
nal do Trabalho - OIT nº 111, promulgada pelo Decreto nº 62.150, de
19 de janeiro de 1968, proíbe todo tipo de discriminação no emprego
ou profissão;

Considerando que a Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995,
proíbe a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para
efeito de acesso à relação de emprego ou a sua manutenção;

Considerando que a Portaria Interministerial nº 869, de 12 de
agosto de 1992, proíbe, no âmbito do Serviço Público Federal, a
exigência de teste para detecção do vírus de imunodeficiência ad-
quirida - HIV, nos exames pré-admissionais e periódicos de saúde;

Considerando a Portaria nº 1.246, de 28 de maio de 2010, do
Ministério do Trabalho e Emprego, que proíbe a realização de testes
sorológicos de HIV nos exames ocupacionais; e

Considerando a competência prevista no art. 200 da Con-
solidação das Leis do Trabalho - CLT, relativo a medidas especiais de
proteção em relação a doenças e acidentes, resolve:

Art. 1º São definições aplicáveis a esta norma:
a) "HIV" refere-se ao vírus da imunodeficiência humana, um

vírus que danifica o sistema imunológico humano. A infecção pode
ser prevenida por medidas adequadas;

b) "Aids" refere-se à síndrome da imunodeficiência adqui-
rida, que resulta de estágios avançados de infecção pelo HIV e é
caracterizada por infecções oportunistas ou cânceres relacionados
com o HIV, ou ambos;

c) "Pessoas vivendo com HIV" designa as pessoas infectadas
com o HIV;

d) "Estigmatização" refere-se à associação de marca social a
uma pessoa, geralmente provocando a marginalização ou constituindo
um obstáculo ao pleno gozo da vida social da pessoa infectada ou
afetada pelo HIV;

e) "Discriminação" refere-se a qualquer distinção, exclusão
ou preferência tendo o efeito de anular ou alterar a igualdade de
oportunidades ou de tratamento no emprego ou ocupação, tal como
referido na Convenção da Organização Internacional do Trabalho -
OIT nº 111 sobre Discriminação (Emprego e Ocupação) e a res-
pectiva Recomendação de 1958;

f) "pessoas afetadas" refere-se às pessoas cujas vidas são
alteradas pelo HIV ou Aids devido ao maior impacto da pandemia;

g) "acomodação razoável" significa toda modificação ou
ajuste relativo a postos ou locais de trabalho que seja razoavelmente
exequível e permita que uma pessoa vivendo com HIV ou Aids tenha
acesso a um emprego, possa trabalhar e progredir profissionalmen-
te;

h) "vulnerabilidade" significa a desigualdade de oportuni-
dades, a exclusão social, o desemprego ou o emprego precário re-
sultantes de fatores sociais, culturais, políticos e econômicos que
tornam uma pessoa mais suscetível à infecção pelo HIV e ao de-
senvolvimento da Aids;

i) "local de trabalho" refere-se a todo local em que os tra-
balhadores exercem a sua atividade;

j) "trabalhador" refere-se a toda pessoa que trabalhe sob
qualquer forma ou modalidade.

Art. 2º Esta norma abrange:
a) todos os trabalhadores que atuem sob todas as formas ou

modalidades, e em todos os locais de trabalho, incluindo:
I - as pessoas que exercem qualquer emprego ou ocupa-

ção;
II - as pessoas em formação, incluindo estagiários e apren-

dizes;
III - os voluntários;
IV - as pessoas que estão à procura de um emprego e os

candidatos a um emprego; e
V - os trabalhadores despedidos e suspensos do trabalho;
b) todos os setores da atividade econômica, incluindo os

setores privado e público e as economias formal e informal; e
(c) as forças armadas e os serviços uniformizados.
Art. 3º Os seguintes princípios gerais devem aplicar-se a

todas as ações relativas ao HIV e à Aids no mundo do trabalho:
a) a resposta ao HIV e à Aids deve ser reconhecida como

uma contribuição para a concretização dos direitos humanos, das
liberdades fundamentais e da igualdade de gênero para todos, in-
cluindo os trabalhadores, suas famílias e dependentes;

b) o HIV e a Aids devem ser reconhecidos e tratados como
uma questão que afeta o local de trabalho, a ser incluída entre os
elementos essenciais da resposta nacional para a pandemia, com plena
participação das organizações de empregadores e de trabalhadores;

c) não pode haver discriminação ou estigmatização dos tra-
balhadores, em particular as pessoas que buscam e as que se can-
didatam a um emprego, em razão do seu estado sorológico relativo ao
HIV, real ou suposto, ou do fato de pertencerem a regiões do mundo
ou a segmentos da população considerados sob maior risco ou maior
vulnerabilidade à infecção pelo HIV;

d) a prevenção de todos os meios de transmissão do HIV
deve ser uma prioridade fundamental;

e) os trabalhadores, suas famílias e seus dependentes ne-
cessitam ter acesso a serviços de prevenção, tratamento, atenção e
apoio em relação a HIV e Aids, e o local de trabalho deve de-
sempenhar um papel relevante na facilitação do acesso a esses ser-
viços;

f) a participação dos trabalhadores e o seu envolvimento na
concepção, implementação e avaliação dos programas nacionais sobre
o local de trabalho devem ser reconhecidos e reforçados;

g) os trabalhadores devem beneficiar-se de programas de
prevenção do risco específico de transmissão pelo HIV no trabalho e
de outras doenças transmissíveis associadas, como a tuberculose;

h) os trabalhadores, suas famílias e seus dependentes devem
gozar de proteção da sua privacidade, incluindo a confidencialidade
relacionada ao HIV e à Aids, em particular no que diz respeito ao seu
próprio estado sorológico para o HIV;

i) nenhum trabalhador pode ser obrigado a realizar o teste de
HIV ou revelar seu estado sorológico para o HIV;

j) as medidas relativas ao HIV e à Aids no mundo do tra-
balho integram todas as políticas relacionadas ao trabalho;

k) proteção dos trabalhadores em ocupações particularmente
expostas ao risco de transmissão do HIV.

Art. 4º Fica criado no âmbito do Ministério do Trabalho e
Emprego, a Comissão Participativa de Prevenção do HIV e Aids no
Mundo do Trabalho - "CPPT - Aids", com o objetivo de desenvolver
esforços para reforçar as políticas e programas nacionais relativos ao
HIV e à Aids e o mundo do trabalho, inclusive no que se refere à
segurança e saúde no trabalho, ao combate à discriminação e à pro-
moção do trabalho decente, bem como verificar o cumprimento desta
norma.

Parágrafo Único. A Comissão Participativa de Prevenção do
HIV e Aids no Mundo do Trabalho - "CPPT - Aids", coordenada pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, será composta pelas seguintes
representações:

a) Governo: 02 (dois) representantes do Ministério do Tra-
balho e Emprego, sendo um deles integrante da Secretaria de Ins-
peção do Trabalho; 01 (um) representante do Ministério da Saúde; 01
(um) representante do Ministério da Previdência Social; 01 (um)
representante da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República; 01 (um) representante do Fórum Nacional de Secretarias
do Trabalho - Fonset.

b) Movimentos Sociais: 03 (três) representantes de orga-
nizações representantes de pessoas vivendo com HIV ou de pre-
venção da Aids; 01 (um) representante de entidade médica nacional
de medicina do trabalho; 02 (dois) representantes de entidades as-
sociativas relacionadas aos direitos trabalhistas.

c) Empregadores: 06 (seis) representantes das confederações
nacionais de empregadores;

d) Trabalhadores: 06 (seis) representantes das centrais sin-
dicais nacionais de trabalhadores.

Art. 5º Na elaboração de suas normas, políticas e programas,
o Ministério do Trabalho e Emprego deverá considerar o Repertório
de Recomendações Práticas da OIT sobre o HIV/Aids e o Mundo do
Trabalho, de 2001 e suas revisões posteriores, os outros instrumentos
pertinentes da OIT e demais diretrizes internacionais adotadas sobre o
assunto.

Art. 6º O Ministério do Trabalho e Emprego estimulará o
papel do local de trabalho na prevenção, tratamento, atenção e apoio,
incluindo a promoção do aconselhamento e testes de diagnóstico
voluntário, em colaboração com o Ministério da Saúde.

Art. 7º As organizações de empregadores e de trabalhadores,
bem como outras entidades relacionadas ao HIV e à Aids, serão
estimuladas a divulgar informações acerca das políticas e programas
sobre HIV e Aids e o mundo do trabalho.

Art. 8º O estado sorológico de HIV, real ou suposto, não
pode ser motivo de qualquer discriminação para a contratação ou
manutenção do emprego, ou para a busca da igualdade de opor-
tunidades compatíveis com as disposições da Convenção sobre Dis-
criminação (Emprego e Ocupação), de 1958.

Art. 9º O estado sorológico de HIV, real ou suposto, não
pode ser causa de rompimento da relação de trabalho.

Parágrafo Único. As ausências temporárias do trabalho por
motivo de doença ou para prestar cuidados relacionadas ao HIV e à
Aids devem ser tratadas da mesma maneira que as ausências por
outros motivos de saúde.

Art. 10 Quando as medidas existentes contra a discriminação
no local de trabalho forem inadequadas para assegurar a proteção
eficaz contra a discriminação relacionada com o HIV e a Aids, deve
ser feita adaptação ou substituição dessas medidas por outras mais
eficazes.

Art. 11 Às pessoas com doenças relacionadas ao HIV não
deve ser negada a possibilidade de continuar a realizar seu trabalho
enquanto são clinicamente aptas a fazê-lo, mediante acomodações
razoáveis sempre que necessário.

Parágrafo Único. Devem ser estimuladas medidas para rea-
locar essas pessoas em atividades razoavelmente adaptadas às suas
capacidades, apoiada sua requalificação profissional para o caso de
procurarem outro trabalho ou facilitar o seu retorno ao trabalho.

Art. 12 Deverão ser tomadas medidas no local de trabalho,
ou através dele, para reduzir a transmissão do HIV e atenuar o seu
impacto, utilizando medidas como:

a) garantir o respeito aos direitos humanos e às liberdades
fundamentais;

b) assegurar a igualdade de gênero;
c) garantir ações para prevenir e proibir a violência e o

assédio no local de trabalho;
d) promover a participação ativa de mulheres e homens na

resposta ao HIV e à Aids;
e) promover o envolvimento de todos os trabalhadores, in-

dependentemente da sua orientação sexual ou porque façam ou não
parte de grupos vulneráveis;

f) garantir a efetiva confidencialidade dos dados pessoais,
inclusive dos dados médicos.

Art. 13 As estratégias de prevenção devem ser adaptadas aos
ambientes e processos de trabalho, além de levar em consideração
aspectos econômicos, sociais, culturais e de gênero.

Art. 14 Os programas de prevenção devem garantir:
a) informações relevantes, oportunas e atualizadas a todos,

em um formato e linguagem culturalmente adequados, mediante os
diferentes canais de comunicação disponíveis;

b) programas de educação abrangente, de modo a ajudar
homens e mulheres a compreender e reduzir o risco de todas as
formas de infecção pelo HIV, inclusive a transmissão de mãe para
filho, e entender a importância da mudança de comportamentos de
risco associados à infecção;

c) medidas efetivas de segurança e saúde no trabalho;
d) medidas para incentivar os trabalhadores a conhecer o seu

próprio estado sorológico, mediante aconselhamento e teste volun-
tário;
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