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eSocial

O que é o eSocial?

Quais os objetivos do eSocial?

Trata - se de uma plataforma do 
governo que servirá como base 

de dados para informações 
fiscais, previdenciárias e 

trabalhistas.  

Garantia dos seus 
direitos, podendo 

acessar pela internet 
todos os dados 
referentes a sua 

relação laboral com o 
empregador.   

Melhorar a fiscalização, 
garantindo os direitos 

dos trabalhadores, 
fazendo com que as 

empresas cumpram suas 
obrigações fiscais, 

trabalhistas e 
previdenciárias. 

Simplificar os 
processos, porém essa 

simplificação só 
ocorrerá quando todos 

os procedimentos 
estiverem de acordo 

com o eSocial. 

Para o colaborador Para o empregador

Para o governo
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Cronograma
de

implantação

Grandes 
Empresas

Cadastros do 
empregador e 

tabelas 

Folha de 
pagamento

Dados de 

segurança e 

saúde do 

trabalhador

Substituição de 

GFIP (guia de 

informações à 

previdência 

social)

Dados dos 
trabalhadores e 

seus vínculos com 
as empresas 
(Eventos não 
periódicos)

Demais 
Empresas

Orgãos  
públicos

Jan 

2018

Mar 

2018

Jul 

2018

Jan 

2019

Jan 

2019

Jan 

2019

Jul 

2019

Jul 

2019

Mai 

2018

Mai 

2019

Nov 

2018

Set 

2018

Mar 

2019

Jul 

2018

Jan 

2019

Faturamento superior a 
R$ 78 milhões/ano

Incluindo micro, 
pequenas e MEIs que 
tenham empregados
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Cultura atual

As empresas vêem a segurança do 
trabalho como um custo desnecessário, 
que só traz prejuízos para a empresa.

Muitas empresas ainda 
não cumprem com as 

exigências mais básicas 
da segurança do 

trabalho, veja ao lado 
alguns exemplos:

Não houveram alterações na lei, o que mudou foi apenas 
a forma de declarar as informações ao governo. 

Orgãos integrados ao eSocial 

Exames complementares 

Atestados Ocupacionais 

Laudos Técnicos 

Treinamentos 

Programas 

EPI's 
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Exigências  
Segurança e
Medicina do

Trabalho

Programas e Laudos

ProgramasPPRA PCMSO

Laudo

LTCAT

PPP

Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais 
Seu objetivo é identificar os riscos 

presentes no ambiente de trabalho, 
e quais medidas devem ser 

adotadas para que eles sejam 
controlados ou neutralizados. 

Programa de Controle Médico e 

Saúde Ocupacional 

Seu objetivo é indicar quais exames 
precisam ser feitos e qual sua 

periodicidade, de acordo com as 
funções presentes na empresa. O 
intuito é prevenir o surgimento de 
doenças ocupacionais ou danos 

irreversíveis à saúde do trabalhador.  

Laudo Técnico das 

Condições Ambientais do 

Trabalho 
Seu objetivo é identificar os 
agentes nocivos presentes 

no ambiente de trabalho, e a 
partir deles apontar a 

existência da insalubridade 
ou periculosidade. 

Perfil Profissiográfico Previdenciário 
Trata - se de um histórico do período trabalhado produzido 

com base no LTCAT. Neste documento consta os riscos que o 
trabalhador esteve exposto e exames que realizou durante 
todo o período na empresa. Este documento é obrigatório 
para dar entrada na aposentadoria, e indica inclusive se o 
trabalhador tem direito ou não a aposentadoria especial. 
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Exigências  
Segurança e
Medicina do

Trabalho

Programas e Laudos

Além do PPRA, LTCAT, PCMSO e PPP, que são os programas e laudos 
mais fundamentais da segurança do trabalho, pode - se ainda fazer 

necessário a elaboração e implantação dos seguintes:

Programas

Laudos

PPR PCA

PGR

Laudo 

ergonômico

Programa de Proteção 

Respiratória 
Seu objetivo é implementar 

medidas de proteção, fazendo o 
controle também da saúde dos 

colaboradores expostos a 
poeiras, névoas, fumos, vapores 

e gases decorrentes da 
exposição a riscos químicos e 

biológicos. 

Seu objetivo é identificar os possíveis danos que 
determinada atividade pode causar ao 

colaborador, indicando melhorias a serem 
implantadas no posto de trabalho do mesmo.  

Programa de Gerenciamentos 

de Risco 
Seu objetivo é evitar acidentes 
que tragam prejuízos a vida dos 
colaboradores, o patrimônio da 
empresa e o meio ambiente. Em 

segurança do trabalho temos 
como riscos ambientais o risco 
físico, químico, biológicos, de 
acidentes e ergonômicos e é 

pautados nesses que o programa 
é desenvolvido.

Programa de Conservação 

Auditiva 
Seu objetivo é promover a 
conservação auditiva do 

colaboradores expostos ao risco 
físico de ruído. Isso se dá por meio 
de um conjunto de medidas que 

vão desde o controle por meio de 
exames auditivos, passando pela 

entrega dos EPI's até o treinamento 
dos colaboradores referente a 

utilização destes. 
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• Razão Social da Empresa 
• CNPJ da Empresa 
• Nome do Colaborador 
• Setor 
• Cargo 
• CBO 
• Descrição da Atividade 
• Carga Horária 
• Certificado de Aprovação (CA) dos E.P.I. fornecidos (se houver) 
• Nome e CPF do responsável pelas informações 
 

Exigências  
Segurança e
Medicina do

Trabalho

Adendos de Função

Sempre que um novo cargo for incorporado a empresa é necessário 
comunicar para que possamos fazer um adendo de função, ou seja, incluir o 

cargo nos laudos técnicos já existentes. 
As solicitações devem ser feitas no seguinte e- mail para avaliação técnica: 

ppp@cbm-sc.com.br 

DADOS NECESSÁRIOS PARA O ADENDO DE FUNÇÃO

A ficha com os dados acima pode ser baixada em nosso site, clique aqui. 
Prazo para a elaboração de até 2 (dois) dias.
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Exigências  
Segurança e
Medicina do

Trabalho

Atestados Ocupacionais

ASO

Admissional

DemissionalPeriódico

Mudança de Função Retorno ao Trabalho

O Atestados de Saúde Ocupacional , também conhecido 
como ASO, é uma obrigatoriedade  estabelecida pela 

legislação, e tem como objetivo promover e preservar a saúde 
dos trabalhadores, e é por meio dele que o médico indicará 

se o colaborador está apto ou inapto para o trabalho.

Deverá ser realizado no 
máximo 30 dias antes que 

o trabalhador assuma 
suas atividades.

Deverá ser realizado 
periodicamente de acordo com o 

PCMSO da empresa. A 
periodicidade varia de acordo 

com a exposição ou não à riscos 
e a idade do colaborador. 

Deverá ser realizado 
obrigatoriamente antes 
da data da rescisão.  

Os gastos com os 
procedimentos 

relacionados ao PCMSO 
são exclusivamente do 
empregador, sem ônus 

para o empregado. 

Deverá ser realizado antes que 
a troca de função aconteça, é 

necessário quando o 
colaborador passará a exercer 
função de risco diferente da 

atividade anterior.

Deverá ser realizado 
obrigatoriamente no primeiro dia 

de volta ao trabalho, quando 
houver um afastamento igual ou 
superior a 30 dias. Sempre que 

houver, trazer os exames 
e documentos da perícia. 
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Exigências  
Segurança e
Medicina do

Trabalho
Exames Complementares

Audiometria

Acuidade Visual

Espirometria

Eletrocardiograma 

Eletroencefalograma 

Os exames complementares, assim como o atestado ocupacional é um 
procedimento relacionado ao PCMSO, esses exames servem para 

complementar o diagnóstico médico indicando a aptidão ou inaptidão do 
colaborador para determinada atividade de acordo com os riscos presentes.  

Os exames complementares mais comuns em saúde ocupacional são: 

Exame realizado para detectar possíveis alterações 
auditivas que o colaborar possa apresentar.

Exame realizado para detectar possíveis alterações 
visuais que o colaborador possa apresentar.

Exame realizado para detectar possíveis alterações 
respiratórias que o colaborador possa apresentar.

Exame realizado para detectar possíveis alterações 
no funcionamento do sistema cardíaco que o 

colaborador possa apresentar.

Exame realizado para verificar a atividade elétrica do 
cérebro, podendo detectar problemas neurológicos.
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Exigências  
Segurança e
Medicina do

Trabalho

Treinamentos

           Conforme disposto na NR 1, item 1.7:  
 
1.7. Cabe ao empregador: 
a) cumprir e fazer cumprir as disposições legais e 
regulamentares sobre segurança e medicina do 
trabalho;  
b) elaborar ordens de serviço sobre segurança e 
saúde no trabalho, dando ciência aos empregados 
por comunicados, cartazes ou meios eletrônicos.  
c) informar aos trabalhadores:  
I - os riscos profissionais que possam originar-se nos 
locais de trabalho; 
II - os meios para prevenir e limitar tais riscos e as 
medidas adotadas pela empresa; 

É de responsabilidade do empregador informar os colaboradores sobre 
os riscos decorrentes de suas tarefas, bem como, instrui - los quanto a 

forma correta de execução das mesmas e os cuidados necessários para 
evitar acidentes e doenças ocupacionais. 

A tabela 29 do anexo II da 
NDE (Nota de Documentação 

Evolutiva), traz 157 itens 
referentes a treinamentos, 
capacitações e exercícios 
simulados, que poderão ser 

exigidos conforme a 
atividade da empresa e 
declarados ao eSocial.
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Exigências  
Segurança e
Medicina do

Trabalho

EPC x EPI

EPC EPI

Equipamento de Proteção Coletiva

Obrigação do Empregador 

Obrigação do Empregado

Equipamento de Proteção Individual

Os EPCs são itens fixos ou móveis, 
instalados no local de trabalho para a 
proteção coletiva de toda a empresa.

Os EPIs estão relacionados aos utensílios 
individuais para cada trabalhador e são 
utilizados para evitar danos à saúde e à 

vida desse funcionário. 
 

"CLT Art. 166 – A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, 
gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito estado de 
conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem 
geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes 
e danos à saúde dos empregados”. 
“Art. 167 – O equipamento de proteção só poderá ser posto à venda 
ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação - CA do 
ministério do Trabalho”. 

NR 6 item 6.6 
a) Usar apenas para a finalidade a que se destina; 
b) Responsabilizar-se pela guarda e conservação; 
c) Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio
para uso; 
d) Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. 
O empregado que se recusar a usá-lo comete falta grave (art.158, 
parágrafo único, b – CLT). 
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Exigências  
Segurança e
Medicina do

Trabalho

Ficha de entrega EPI's

É de grande importância que a empresa possua e mantenha atualizada as fichas de 
entrega dos EPI'S, estas podem ser usadas como prova que o colaborador recebeu os 

equipamentos de proteção. 
 

O número do CA ( Certificado de Aprovação) não pode ser esquecido, lembrando que 
a empresa só deve comprar EPI's com CA válidos, pois isto garante que os mesmos 

passaram por testes e sua efetividade foi aprovada. 
Outro item que não deve ser esquecido é a assinatura do colaborador. 

Instruções para preenchimento da Ficha

O modelo de ficha acima pode ser baixado em nosso site, clique aqui.
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Exigências  
Segurança e
Medicina do

Trabalho

CAT

Comunicação de Acidente de Trabalho

Quem pode abrir a CAT? 

Qual o prazo para a abertura? 

Como deve proceder o primeiro atendimento médico? 

A Comunicação de Acidente de 
Trabalho (CAT) é um documento 

emitido para reconhecer tanto um 
acidente de trabalho ou de trajeto 

bem como uma doença 
ocupacional.

 Empregador
 Sindicato
 Médico assistente
 Segurado ou seus dependentes 

 

Em caso de morte - No mesmo dia 
Em caso de acidente - No primeiro dia útil após o ocorrido 

 

O atestado deve conter obrigatoriamente: 
 

Local e data do atendimento
Nome do médico responsável pelo atendimento
CRM do médico responsável pelo atendimento
CID (Código Internacional de Doenças) correspondente ao ocorrido, obrigatório 
para acidente de trabalho.
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Exigências  
Segurança e
Medicina do

Trabalho
CIPA x Designado de CIPA

A CIPA é um grupo de pessoas escolhidas 
pela empresa e pelos empregados, treinadas 

para atuar na prevenção de acidentes. 

Art. 162 e 

165 da CLT
NR - 05

O dimensionamento da CIPA é feito 
com base no quadro I da NR 5, ou 

  seja, é a partir dele que saberemos 
 quantos integrantes são necessários 

para compor a CIPA da empresa. 

Eleito pela 

empresa

Eleito pelos 

funcionários

O mesmo número de eleitos pela empresa será o de eleitos 
pelos funcionários, além disso, existem os suplentes, que 
assumirão o posto em casos de ausência dos efetivos.

Quando não se enquadrar 
no quadro I da NR 05,  

a empresa designará um 
responsável por cumprir os 

objetivos da NR 05.
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Exigências  
Segurança e
Medicina do

Trabalho

Ordem de Serviço

A ordem de serviço é um documento que é de obrigatoriedade do empregador
providenciar, e tem como objetivo orientar o trabalhador a respeito do 

desempenho de suas tarefas, informando o mesmo sobre os riscos aos quais 
estará exposto e quais medidas de segurança devem ser adotadas.

Função
Nome do funcionário
Revisão (Sempre que houver mudanças a ordem de serviço deve ser 
atualizada)
Atividades desenvolvidas
Risco da Operação
EPI's
Medidas preventivas 
Treinamentos necessários
Procedimento em caso de acidente
Termo de responsabilidade
Assinaturas
Data de emissão

Itens que devem conter em uma Ordem de Serviço:

 Capítulo V da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) 
Artigo 157 Inciso II, cabe às empresas: 

 
II – instruir os empregados, por meio da ordem de serviço 

sobre as precauções a serem tomadas, no sentido de 
evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais.
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Exigências  
Segurança e
Medicina do

Trabalho

PPP

Perfil Profissiográfico Previdenciário

 
• Nome do Trabalhador 
• CPF do trabalhador 
• Data Nascimento 
• CNPJ do Domicílio Tributário 
• Nome Empresarial 
• CNAE 
• NIT (PIS) do Trabalhador 
• Sexo (F/M) 
• CTPS (Nº, Série e UF) 
• CARGO 
• CBO 
 

• Data de Admissão 
• Data de Demissão 
• Data do registro da CAT 
• Número da Cat: 
• Data do Exame Admissional 
• Data do Exame Periódico 
• Data do Exame Mudança de Função 
• Data do Exame Demissional 
• Nome do representante legal 
• CPF do representante legal 
• Nit (PIS) do representante legal 

 
As solicitações de PPP devem ser feitas no seguinte e- mail : 

ppp@cbm-sc.com.br 

DADOS NECESSÁRIOS PARA O PREENCHIMENTO DO PPP

A ficha com os dados acima pode ser baixada em nosso site, clique aqui. 
Prazo para a elaboração de 2 (dois) dias.

 
Trata - se de um histórico do período trabalhado produzido com base 
no LTCAT. Neste documento consta os riscos que o trabalhador esteve 

exposto e exames que realizou durante todo o período na empresa. Este 
documento é obrigatório para dar entrada na aposentadoria, e indica 
inclusive se o trabalhador tem direito ou não a aposentadoria especial. 
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Exigências  
Segurança e
Medicina do

Trabalho

A qualificação cadastral é fundamental para que não ocorram 
inconsistência de dados, que pode acarretar multas a empresa. 
Essa qualificação dos dados cadastrais deve ser feita no próprio 

site do eSocial. 
 
 Para cadastrar os funcionários em nosso sistema 

solicitamos os seguintes dados: 
 
 

Reforçamos a importância da empresa passar os dados 
corretamente a contabilidade, para que a mesma possa 

nos encaminhar as informações corretamente.  
 
 

Qualificação Cadastral

Nome completo do colaborador
CPF
RG - Orgão emissor, data de expedição e UF
Data de nascimento
PIS
CTPS - Série e UF
Data de admissão
Nº da matrícula
Cargo
Carga horária 
CBO
RNE (Registro Nacional do Estrangeiro) - Data de expedição
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Exigências  
Segurança e
Medicina do

Trabalho
Fiscalização e Multas

As fiscalizações ocorrerão online, com 
base nas informações passadas da 

empresa para a plataforma do eSocial. 
Em casos que houver inconsistências na 

transmissão de dados, é possível que 
haja fiscalização in loco.

Multas e autuações mais comuns da 
Segurança do Trabalho

Falta de Registro

Falta de exames médicos

Falta do PPP Falta dos laudos técnicos

Omissão nos dados sobre 

acidentes de trabalho

Omissão nos dados 

envolvendo afastamento 

temporário

Cadastro desatualizado
R$ 402,53 a R$ 805,06 por 
empregado, dobrado por 

reincidência

R$ 402,53 a R$ 4.025,33

R$ 1.812,87 a R$ 181.284,63

R$ 670,89 a R$6.708,59

Varia entre o limite mínimo e máximo do salário de 
contribuição. Se houver reincidência o valor é dobrado.

R$ 1.812,87 a R$ 181.284,63 
sendo determinado de acordo com 

a gravidade da situação

          R$ 201,27 a R$ 402,54            
    por empregado
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Como ocorrerá
a transmissão

de dados
O eSocial exige que os eventos de segurança do trabalho sejam enviados a sua 

plataforma através de um arquivo XML. Este arquivo será gerado a partir de 
informações produzidas pelos profissionais da área, ou seja, Técnicos em 

Segurança do Trabalho. O CBM disponibiliza a plataforma para que este arquivo 
seja gerado no formato exigido pelo eSocial, esse acesso será feito por meio da 

senha fornecida por nós para acesso ao módulo cliente do software Sigo.

Técnica em 
Segurança do 

Trabalho

Médico do 
Trabalho

Segurança e Medicina do Trabalho

Contabilidade

Empresa

3

A empresa deve 
informar a contabilidade 

os dados corretos dos 
colaboradores

O eSocial por sua vez, unifica 
os dados dos orgãos abaixo:

A contabilidade nos 
encaminha essas 

informações.

Disponibilizamos o 
módulo cliente para 

a empresa e a 

contabilidade 
acessar os eventos 
de segurança do 

trabalho.

A empresa ou a contabilidade 
geram o arquivo XML e fazem o 

upload para a plataforma do 
eSocial.

Utilizamos os dados 
informados, juntamente com a 
visita técnica para elaborar os 

laudos técnicos, realizar os 
atendimentos ocupacionais e 

demais documentos da 
segurança do trabalho. 
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Como ocorrerá
a transmissão

de dados

Tabelas eSocial

 S-1060 – Tabela de Ambientes de Trabalho 

S-1065 – Tabela de Equipamentos de Proteção 

S-2210 – Comunicação de Acidente de Trabalho

S-2220 – Monitoramento da Saúde do Trabalhador 

S-2240 – Condições Ambientais de Trabalho – 
Fatores de Risco 

S-2245 – Treinamentos e Capacitações 

Local do ambiente 
Descrição do ambiente 
Riscos ocupacionais da tabela 23 

Data de validade das informações 
Descrição do EPC/EPI 
Número do Certificado de Aprovação (C.A.) do EPI 

A CAT deve ser emitida até o primeiro dia útil a ocorrência do acidente, 
ou imediatamente no caso de morte do trabalhador. 

Data emissão do Atestado de Saúde Ocupacional 
Código do exame complementar, segundo a nova tabela 27 
Ordem do exame complementar (referencial ou sequencial) 
Informações do médico emissor do ASO 
Informações do médico coordenador do PCMSO 
Informações do exame toxicológico 

Descrição das atividades realizadas pelo trabalhador 
Ambiente(s) de trabalho 
Riscos da tabela 23 aos quais o trabalhador está exposto 
Informações sobre insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial - tabela 28 
Informações sobre EPIs e EPCs utilizados 
Avaliações qualitativas e quantitativas dos agente nocivos 
Dados do responsável pelos registros ambientais 

Código do treinamento, de acordo com a tabela 29 
Duração do treinamento/capacitação 
Tipo e modalidade do treinamento 
Informações sobre o profissional responsável 
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Serviços
prestados

CBM
Elaboração de 

Laudos e Programas

Treinamentos e Palestras

Exames Ocupacionais

PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais)
PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional)
PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho)
PGR (Programa de Gerenciamento de Risco)
LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho)
PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário)

ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) 
Audiometria  

Acuidade Visual  
Espirometria 

Eletrocardiograma 
Eletroencefalograma  

NR 05 (CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes)
NR 06 (EPI - Equipamento de Proteção Individual)
NR 10 (Segurança em instalações e serviços em eletricidade)
NR 11 (Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de mateirais)
NR 12 (Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos)
NR 17 (Ergonomia)
NR 18 (Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção)
NR 20 (Líquidos combustíveis e inflamáveis)
NR 23 (Proteção contra incêndios)
NR 32 (Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde)
NR 35 (Trabalho em altura)
Primeiros Socorros 

Ruído x Perda Auditiva

Integração de Segurança do Trabalho

Fazemos a coleta 
do exame 

toxicológico.
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Trabalho bem feito, é 
trabalho feito com 

SEGURANÇA!

Entre em contato conosco e solicite seu orçamento:

cbm@cbm-sc.com.br 
danubia@cbm-sc.com.br 

48 3641 - 1800 
48 9 8451 - 9608

www.cbm-sc.com.br 
Endereço: Rua Rudy Bayer, nº 177, Centro - Tijucas/SC

http://www.cbm-sc.com.br/

