
                                  

 

 
 

 

Verde & Mar - Assessoria e Clínica de Medicina do Trabalho Matriz 
Rua: Carolina Vailatti, 349 Bairro: São Judas / Itajaí (SC) Fone: 47 3398-0098 / 3398- 0142 

E-mail: comercialverdemar02@gmail.com 

PROPOSTA EXCLUSIVA PARA CONVENIADOS SINDIPI! 

 
 PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL PARA A ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS E 

LAUDO (PPRA, PCMSO e LTCAT). SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO. 
 

 

1. OBJETIVO  

 

Esse documento tem por objetivo apresentar Proposta Técnica e comercial para 

elaboração dos Programas, Laudo e Treinamentos de Saúde, Segurança do Trabalho. 

 

2. ESCOPO  

 

2.1. PPRA- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - NR-09. 

 

Trata-se da antecipação, reconhecimentos, avaliação e consequente controle da 

ocorrência de riscos ambientais existentes (Agentes, físicos, químicos e biológicos) ou 

que venha e existir no ambiente de trabalho, sob a responsabilidade do empregador e em 

atendimento à NR-9 da Portaria 3214-MTE. 

 

Para subsidiar a elaboração do PPRA, serão utilizados os resultados das avaliações 

ambientais obtidas no LTCAT. 

 

2.2. LTCAT- Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho. 

 

Elaboração de laudo, conforme instrução normativa INSS-118/05 e suas alterações, com 

os respectivos aspectos. 

 

 Analisando qualitativas: identificação dos agentes ambientais, a fim de avaliar 

os riscos e a exposição dos trabalhadores, através de inspeções no local de 

trabalho. 

 

 Analise quantitativa: levantamento quantitativo dos agentes ambienta, através 

de monitoramento no local de trabalho. 

 

Serão avaliados os seguintes agentes ambientais, conforme orientações do 

cliente: 

 

 Obs: As medições serão feitas de acordo a necessidade de cada empresa.  

               2.3. PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – 

NR-07 
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 O PCMSO tem como objetivo promover e preservar a saúde dos funcionários da 

empresa, conforme previsto pela NR-07. O programa é elaborado em base nas 

informações levantada para execução do PPRA e análise das atividades exercidas pelos 

funcionários de empresa. A partir disso, prepara-se um cronograma para 

acompanhamento anual. de acordo com o Quadro 3 da NR -07. 

 

A implantação do programa fica a cargo de um Médico coordenador, auxiliado por 

médicos examinadores autorizados.  

 

                2.4 PPP- Perfil Profissiográfico Previdenciário. 

 

O documento ó um histórico laboral de cada empregado ou contratado da empresa, com 

a finalidade de comprovar a exposição dos trabalhadores a agentes nocivos prejudiciais 

à saúde ou a integridade física. O PPP descreve a atividade exercida pelo empregado, a 

intensidade e concentração de cada agente nocivo ao qual o trabalhador está exposto, 

relaciona os exames médicos clínicos feitos pelo trabalhador, entre outras informações 

relevantes ao controle da saúde ocupacional. 

 

O PPP é emitido com base nos laudos elaborados pela empresa e nos documentos 

fornecidos pela cliente (laudos ou levantamentos ambientais anteriores).   

    

Em decorrência da IN INSS 118/2005, a partir de 1º de janeiro de 2004, a empresa ou 

equiparada à empresa ficou obrigada a elaborar o PPP, conforme anexo XV. 

 

INVESTIMENTOS: 

 

DOCUMENTOS  VALORES 

 

 PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 

 PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional. 

 LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais do 

Trabalho. 

 PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário (Cortesia). 

 

  

R$ 400,00 reais 

(Valor anual por CNPJ com 

até 15 colaboradores) 

 

Descontos para conveniados SINDIPI: R$ 50,00 reais. 

Valor Total: R$ 350,00 reais a vista ou em duas parcelas. (PPRA, PCMSO, LTCAT)  

OBS: PPP cortesia. 
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Prazo de entrega da documentação: 30 á 45 dias úteis. 

 
Obs: O valor sofre alteração caso seja solicitado a documentação com urgência. (antes de 30 

dias uteis).  
Para a Emissão da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica é cobrada o valor de R$ 

100,00 reais a parte.  

 

Os PPP’s são cortesia quantos precisarem no decorrer do ano. 

 

Segue abaixo nossas clinicas credenciadas na cidade de Itajaí SC. 

 

Maxipas. 

Rua Marcos Konder, 1177 Sala 106 Centro. Itajaí SC. 

R$ 30,00 ASO. 

 

Clinica Bom Jesus. 

Rua Indaial, 1389 B. São Judas. Itajaí SC. 

R$ 30,00 ASO. 

 

Atenciosamente, 

Ana Paula Lemoni. 

Departamento Comercial. 


