Preparando nossa base para o e-Social - parte 3
Continuando as ações de preparação de nossa base de informações antes do envio das informações do SST
– Segurança e Saúde do Trabalhador, temos:

Relação de Atividades Desenvolvidas
Será necessário identificar e relacionar as atividades desenvolvidas pelo trabalhador. A partir delas será
possível avaliar as atividades de risco, que necessitam de EPIs – Equipamentos de Proteção individual, que
geram situações de insalubridade, periculosidade e até aposentadoria especial.
Para facilitar essa iniciativa a Vila Velha desenvolveu um ambiente em que o Síndico ou profissional por ele
indicado, poderá acessar sua base, identificar, selecionar e atribuir as atividades mais comuns para cada
cargo de seu quadro de empregado.
Essa atividade é muito importante para o processo de PCMSO e PPRA, pois serão essas atividades que
identificarão os exames médicos complementares, necessários para cada cargo como também indicarão a
necessidade de EPIs - Equipamentos de Proteção Individual como forma de reduzir ou eliminar eventuais
riscos presentes no ambiente de trabalho de cada profissional.

Adequação do PCMSO
O PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional será informado mensal e
eletronicamente.
O ASO – Atestado de Saúde Ocupacional para as admissões, necessariamente, deverá ocorrer e ser
informado ao e-Social, antes do início das atividades.
O Exame Médico Periódico também será controlado e informado de forma eletrônica. Assim, na hipótese
de existirem exames atrasados, será necessário a regularização antes da implantação do e-Social, 01/2019.
Necessitando também de mantê-los em dia, atentando às convocações da Vila Velha para a realização dos
novos exames.
O não cumprimento de ambas as situações gerarão multas automaticamente, que poderão ser sucessivas
e com valores dobrados, caso a situação não seja sanada até o envio do novo arquivo relativo ao mês
subsequente.
Reforçamos a importância do Sindico ou Administrador incentivar a realização dos exames conforme
cronograma de convocações, pois assim evitaremos iniciar o processo do e-Social com inconsistências.
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