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Prezado(a) Administrador(a),
Prezado(a) Administrador(a),
O prazo de entrega das informações de Saúde e Segurança do Trabalhador ao eSocial foi prorrogado.
E que tal utilizarmos essa mudança a nosso favor?
As informações de SST - Saúde e Segurança do Trabalhador estão diretamente vinculadas às Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, as quais exigem o PCMSO, os laudos anuais de PPRA,
treinamentos da CIPA entre outras obrigações previstas.
Pensando em otimizarmos esse prazo, elencamos informações importantes que as Administradoras
e Gestores de Condomínios precisam se atentar para evitarem futuras inconsistências nos arquivos
do eSocial.
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Cadastro de funcionários do PCMSO deverá ser idêntico ao cadastro da folha de
pagamentos
Todas as informações relativas ao SST - Saúde e Segurança do Trabalhador enviadas ao
eSocial, terão como base o cadastro de funcionários constantes no PCMSO.
Para evitar inconsistências no envio dos arquivos do SST, é necessário que as informações
do cadastro do PCMSO estejam atualizadas e exatamente como as do cadastro da
folha de pagamentos.
Informações como número do CPF, PIS e matrícula do funcionário obrigatoriamente
necessitam estar corretos em nossa base do PCMSO pois serão confrontadas na
entrega dos arquivos ao eSocial e poderão ser rejeitadas caso não espelharem as
informações prestadas pela folha de pagamentos.

Manter a função do funcionário atualizada para evitar inconsistências
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Outra manutenção necessária é a função e o respectivo CBO – Classificação Brasileira
de Ocupações que também serão validados.
Conferir se a função e o CBO atuais estão registrados corretamente no cadastro
de PCMSO e estejam exatamente como as do cadastro da folha de pagamentos,
também é uma ação que deverá ser realizada. Alguns funcionários tiveram mudanças
de função sem a atualização do cadastro do PCMSO e a realização do respectivo
exame médico.
Situações como essa serão identificadas e notificadas pelo eSocial.
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Toda mudança de função deve ser precedida pelo seu exame médico
correspondente
Apesar de legalmente previsto, a obrigatoriedade da realização do exame médico de
aptidão prévio à ocupação da nova função não era seguida na íntegra. Situação que
deverá ser alterada.
A cada mudança de função, deverá ser emitida a Guia de Encaminhamento para o
exame com a informação de da nova função e CBO que a partir daí iremos identificar
para qual grupo de exposição este funcionário será transferido, os exames médicos
necessários e quais informações deverão ser alteradas nos arquivos do eSocial.

04
4

Exames admissionais e demissionais não concretizados requerem manutenção no
cadastro do PCMSO
Visando facilitar o seu dia a dia, a geração da guia de encaminhamento para exames
admissionais ou demissionais inclui ou exclui automaticamente os funcionários do
PCMSO. Na hipótese da admissão ou da demissão não se concretizar, será necessária
a manutenção do cadastro, excluindo ou incluindo o funcionário novamente na
Movimentação WEB. Essa ação manterá a integridade do cadastro do PCMSO em
relação aos funcionários constantes da folha de pagamento.

| Procedimentos Necessários para o eSocial

Exclusão de funcionários demitidos sem exame demissional
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Esta é uma prática bem comum, já que a lei dispensa a realização do exame
demissional na hipótese de o funcionário ter realizado o exame periódico em até:
135 (centro e trinta e cinco) dias anteriores à data de desligamento.
Neste caso o cadastro do funcionário deverá ser excluído da MOVIMENTAÇÃO WEB,
pois do contrário, ele continuará ativo no sistema do PCMSO e gerará inconsistência
cadastral no arquivo enviado ao eSocial, além de gerar cobranças mensais.
Havendo a necessidade da realização do exame médico demissional, ele deverá ser
realizado em até 10 (dez) dias contados a partir do término do contrato, conforme
previsto na Portaria nº 1.031 de 10/12/2018.

Porteiro Noturno no exame admissional
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O trabalho noturno passou a ser informado ao eSocial. Uma vez que não temos acesso
a essa informação, esta condição deverá ser informada na guia de encaminhamento
para exame.

Folguista ou funcionário com variação de turno no exame admissional
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Da mesma forma que no trabalho noturno, funcionários que trabalham com variação
de turnos deverão ser igualmente informados ao eSocial.
Para tanto, na sua admissão ou mudança de função, inclua esta informação na guia
de encaminhamento do funcionário para exame.

Adicionais de insalubridade ou periculosidade pago ao funcionário
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Dentre as informações relativas ao SST, a Vila Velha deverá identificar as funções/
atividades elegíveis ao recebimento de Adicional de Insalubridade e Periculosidade.
Cabe às Administradoras e Gestores de Condomínios informarem para a Vila Velha
os casos em que já são pagos adicionais de insalubridade ou periculosidade para
seus funcionários no e-mail esocial@vilavelha.com.br. De posse dessa informação,
atualizaremos a base de informações a serem reportadas ao eSocial.
Recomendamos que o pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade seja
feito mediante apontamento em Laudo Técnico (LTCAT, Laudo de Insalubridade, Laudo
de Periculosidade), visando consistência no eSocial nos Eventos de Folha de Pagamento
e de Riscos do funcionário.
Recomendamos que o pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade seja
feito mediante apontamento em Laudo Técnico (LTCAT, Laudo de Insalubridade, Laudo
de Periculosidade), visando consistência no eSocial nos Eventos de Folha de Pagamento
e de Riscos do funcionário.
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Como proceder na troca de administração
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A mudança de Administração, tanto para prédios novos que ingressam ou são
excluídos da carteira, deverão ter seus dados alterados no momento desta mudança,
informando:
A data em que o certificado digital será transferido para a nova Administradora;
O nome da nova Administradora, ou da Administradora anterior.

Validação de indícios de riscos por parte do Síndico(a)
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No envio do relatório de PPRA vigência 2018/2019, consta um comunicado aos seus
cuidados, indicando eventuais indícios de riscos que foram descritos pelo preposto /
funcionário do prédio que acompanhou a vistoria.
Por ser tratarem de indícios, por vezes relatados e não necessariamente
identificados, eles deverão ser confirmados ou negados pelo Síndico por e-mail
direcionado à esocial@vilavelha.com.br.
Nas confirmações dos indícios como riscos, o Síndico deverá apontar quais serão as
medidas administrativas adotadas para neutralizar ou para gerar uma solução
imediata para a eliminação do risco.
A solução imediata ou as medidas administrativas são variadas, tais como:
Preparar um funcionário próprio e específico para a execução da atividade, com
exames médicos, cursos obrigatórios para a atividade e aquisição dos EPIs apontados
na referida carta;
Terceirizar o serviço de risco para empresa capacitada;
Mudanças de layout;
Mudanças de produtos químicos utilizados; e/ou
Suspender o acesso a essas áreas de risco até que sejam reformadas ou readequadas.
As opções de medidas adotadas para estes riscos serão validadas na próxima
vistoria do PPRA e enviadas ao eSocial.
Os indícios não negados ou constatados de forma repetida durante nova
vistoria do PPRA, mesmo que negados ou apontado medida administrativa sem
a neutralização do risco, serão considerados como risco no próximo relatório do
PPRA e respectiva informação ao eSocial.
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Utilizando o site de Movimentação Web
1. Movimentação de funcionários para validar os funcionários atuais do PCMSO
em comparação com a folha de pagamento
No canto superior direito do site da Vila Velha, insira seu Login e Senha.

Ao ter acesso ao sistema, clique em Movimentação de Funcionário, conforme a seguir:

Nesta tela, selecione o condomínio desejado.
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Ao selecionar o condomínio, você terá acesso a relação de todos os seus funcionários atuais,
CPF, PCMSO e sua operadora de saúde ocupacional.
Vai atualizar e-mail ou telefone do síndico? Utilize os locais indicados abaixo e clique em
atualizar dados.
Vai incluir um novo funcionário? Clique no local indicado e PREENCHA os dados solicitados.

Ao clicar sobre o nome do funcionário, você poderá realizar a sua exclusão, atualizar os
seus dados pessoais e funções realizadas.
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Na mesma tela, você poderá ainda, registrar um recibo de eventual entrega de novo EPI

Realizar uma consulta dos EPI’s já entregues por data

Registrar a Inclusão ou Rescisão do contrato com uma Administradora ou visualizar a
relação de todos os seus Condomínios com seus respectivos funcionários e operadora
do PCMSO.
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2. Gerando guias de exames médicos admissionais, demissionais, retorno
ao trabalho e mudança de função
Para a geração de guias de exames médicos admissionais, demissionais, retorno ao trabalho e
mudança de função, proceda aos passos seguintes, iniciando pelo acesso a www.vilavelha.com.br.
Clique em “Medicina Ocupacional”

Insira Login e Senha

Nesta tela você terá algumas opções, dentre as quais, a geração das guias para os exames
médicos.

10| Procedimentos Necessários para o eSocial

Resta apenas preencher os dados necessários para a situação pretendida.

Lembre que para funcionários demitidos sem exames, ou funcionários
não admitidos, mas que realizaram exames, é necessária a sua exclusão
na Movimentação Web, pois sem essa providência, continuarão ativos no
cadastro do PCMSO.
Os documentos para o eSocial não estarão disponíveis para condomínios
que não possuem CNPJ cadastrado. Em caso de dúvidas, envie e-mail para
esocial@vilavelha.com.br.
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Para mais informações, entre em
contato no canal e-Social
esocial@vilavelha.com.br

Instituto Vila Velha
Av. Ipiranga, 313 | 01046-010 | São Paulo | SP

www.institutovilavelha.com.br

