Preparando nossa base para o e-Social - parte 2
Continuando as ações de preparação das informações do SST – Segurança e Saúde do Trabalhador:

Adequação do PPRA
Diferente do que era realizado até então, a partir do e-Social será necessário a análise dos ambientes de
trabalho de forma isolada. E informar à base do e-Social dos riscos existentes em cada ambiente.
O PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá reportar à cada ano as ações
administrativas e aplicações dos EPIs para neutralizar ou mitigar os riscos presentes em cada atividade
desempenhada pelo funcionário.
A nova realidade exigida pelo e-Social faz com que informemos os riscos e eventuais problemas
previamente. Na ausência de ações administrativas ou presença dos EPIs recomendados já será
caracterizada a ineficácia e consequentes multas previstas na legislação.

EPIs – Equipamentos de Proteção Individual
Síndicos e Administradores precisarão conscientizar-se da necessidade de adquirir, manter, distribuir e
controlar os EPIs recomendados no laudo do PPRA, seguindo os CAs indicados para evitar autuações e
multas automáticas.

CA – Certificado de Aprovação
O CA é o registro que garante a qualidade e a funcionalidade do EPI. Todo EPI, nacional ou
importado, deve possuir o registro do CA no Ministério do Trabalho para ser válido.

Entrega de EPIs
A entrega deve seguir estritamente o previsto na legislação, com recibo constando data e
equipamentos entregues com seus respectivos CAs.

Controle da validade do EPI
O condomínio deverá controlar a validade de cada EPI entregue, programar compra e substituição,
antes da prescrição de sua validade.

Treinamento de Utilização do EPI
O treinamento de utilização de EPIs busca garantir a correta utilização e conservação de cada
equipamento dentro de sua especificidade.
A avaliação da eficácia do EPI pelo vistoriador também depende da comprovação da correta
utilização e conservação, constada por meio da comprovação do treinamento realizado.
A utilização dos EPIs indicados é a garantia de conformidade das ações de neutralização de riscos
do ambiente de trabalho.

Para maiores esclarecimentos, entre em contate-nos através do canal do e-Social
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