
 
Mirassol d’Oeste – Mato Grosso, 23 de Agosto de 2017. 
 
 
Circular DP nº: 06/2017 
 
 
De : C & L Contabilidade 
 

P/  : Clientes com empresas de transportes e/ou que possuam motoristas 

profissionais em seu estabelecimento. 
 
 
ASSUNTO: EXAME TOXICOLÓGICO P/ MOTORISTAS – INFORMAÇÃO NO CAGED 
 

Vimos pela presente, informar vossa senhoria, que de acordo com a portaria 
MTb nº 945, de 01 de Agosto de 2017 – DOU de 03.08.2017, O MINISTRO DE 
ESTADO DO TRABALHO, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo 
único do art. 87 da Constituição e tendo em vista o disposto no art. 24 da Lei nº 7.998, de 
11 de janeiro de 1990. 

 
RESOLVE: 
Art. 2º O empregador que admitir e desligar motoristas profissionais fica 

obrigado a declarar os campos denominados: Código Exame Toxicológico, Data Exame 
Médico (Dia/Mês/Ano), CNPJ do Laboratório, UFCRM e CRM relativo às informações 
do exame toxicológico no CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), 
conforme modelo, e arquivo disponível no endereço eletrônico 
https://caged.maisemprego.mte.gov.br/portalcaged/ 

Parágrafo único. Os motoristas profissionais de que trata o caput deste 
artigo são os identificados pelas famílias ocupacionais:  

a) 7823: Motoristas de veículos de pequeno e médio porte; 
b) 7824: Motoristas de ônibus urbanos, metropolitanos e rodoviários; e 
c) 7825: Motoristas de veículos de cargas em geral, da Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO). 
 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 13 de setembro de 2017. 
 
Cabe ressaltar, que de acordo com a portaria MTPS nº 116/2015 – DOU 1 
de 16.11.2015, foi regulamentada a realização dos exames toxicológicos, 
por ocasião da admissão e do desligamento de empregados motoristas 
profissionais, previstos nos §§ 6º e 7º do art. 168 da CLT. 
Assim sendo, desde o dia 02 de Março de 2016 já se encontra obrigatória a 
realização do Exame Toxicológico. 
 

 Aproveitamos para encaminhar anexo a relação dos Postos de Coleta para 
realização do exame no Estado de Mato Grosso. 
 Maiores informações estamos à vossa disposição, pois é uma enorme 
satisfação servi-lo. 
 
 Atenciosamente, 
 C & L CONTABILIDADE 
 Henrique Fraga 
 Departamento Pessoal 
 
Embasamento legal: 
Portaria MTPS nº 116/2015 

DOU 1 de 16.11.2015; e 
Portaria MTb nº 945/2017-DOU 03.08.2017 


