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1 IDENTlFICAÇÃO DADOS DA EMPRESA PERICIADA

RAZÃO SOCIAL: LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LINDAS DE GOIAS

NOME FANTAS|A: LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LINDAS DE GOIAS

CNPJ: 06.078.589/0001-27

ENDEREÇO= QUADRA 55 CONJ A 36

BAIRRO: Parque da Barragem Setor 08

MUNICÍPIO: Águas Lindas de Goiás

UF: GO CEP: 72910-OO1

GRAU DE RISCO DA EMPRESA CONFORME NR - 04: 1

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

94.30-8/00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

94.93-6-00 ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS LIGADAS À CULTURA E

À ARTE

94.99-5-00 ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

DATA DA ELABORAÇÃO: 02/01/2023

DATA DA PROXIMA REVISÃO: 02/01/2024
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1. OBJETIVO

O LTCAT, Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho, é um documento

estabelecido pelo lNSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

O objetivo principa| é avaHar o ambiente de trabalho para determinar se o segurado tem

direito à aposentadoria especiaL

2. PARÂMETROS LEGAIS

Decretos regulamentadores da Previdência Social: Dec. 53831/64, Dec. 83080l79, Dec.

2172/97, Dec. 3048l99 e Dec. 4032/O1.

Instruções Normativas do INSSz lN INSS/DC n° 57 de 10.10.2001, IN INSSIDC n° 78 de

16.07.2002 e IN |NSS/DC n° 84 de 17.12.2002.

Legislação de Segurança e Medicina do Trabalho, Lei N° 6514/77 que regulamentou a

Portaria N° 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lei n° 8213l91 e alterações de seu texto pelas Leis n° 9.032JQS, 9528l97 e 9732/98

INSTRUÇÃO NORMATIVA PRESllNSS N9 128, DE 28 DE MARÇO DE 2022.

3. LEGISLAÇÃO SOBRE A APOSENTADORIA ESPECIAL

LEI N9 8.213 DE 24 DE JULHO DE 1991 SUBSEÇÃO lV DA APOSENTADORIA ESPECIAL

DIZ QUE:

No Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigída

nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem

a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos,

conforme dispuser a Iei.

1g A aposentadoria especiaL observado o dísposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa

renda mensal equívalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.

29 A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por

idade, conforme o disposto no arL 49.

39 A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado,

perante o Instituto Nacional do Seguro SociaI-INSS, do tempo de trabalho permanente, não

ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a

integridade física, durante o período mínimo fixado.
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4g O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes

nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à

integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.

59 O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser

consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva

conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios

estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência SociaL para efeito de concessâo

de qualquer benefício.

690 benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da

contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei ng 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas

alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade

exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria

especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente

79 O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração

do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput.

89 ApIica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que

continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos

constantes da relação referida no art. 58 desta Le¡.

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de

agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da

aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo

19 A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita

mediante formulário, na forma estabelecida peIo |nstituto Nacional do Seguro Social - |NSS,

emitido pela empresa ou seu preposto, com base em Iaudo técnico de condições ambientais

do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos

termos da Iegislação trabalhista.

29 Do Iaudo técnioo referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a

existência de lecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do

agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo

estabelecimento respectivo.

39 A empresa que não mantiver Iaudo técnico atualizado com referência aos agentes

nocivos existentes no ambíente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento
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de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo Iaudo estará sujeita

à penalidade prevista no arL 133 desta Lei.

4g A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as

atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato

de trabalho, cópia autêntica desse documento.

4. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP

O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP é um formulário com informações

relatívas ao empregado, como a atividade que exerce, o agente nocivo ao qual está exposto,

a intensidade e a concentração do agente, os exames médioos clínicos, além de dados

referentes à empresa. O formulário deve ser preenchido pelas empresas que exercem

atividades que exponham seus empregados a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos

ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. Essa exposiçâo é a

origem da concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição.

Todas as empresas e instituições que admitam trabalhadores como empregados estão

submetidos a essa norma.

5. CONDIÇÕES PRELIMINARES

A análise técnica das condições ambientais de trabalho foi realizada nas instalações da

empresa ora periciada constou de:

a) Levantamento dos Iocais de trabalho para detecção dos agentes nocivos químico, físicos

e biológicos existentes nos ambientes de trabalho da empresa da empresa;

b) avaliação ambiental com mapeamento dos setores de trabalho onde os agentes nocivos

estão presentes;

c) avaliação da exposição dos empregados aos agentes nocivos.

6. AVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL -

PARÂMETROS
6.1PARÂMETROS DE SAÚDE DO TRABALHO

Os parâmetros de saúde do trabalho considerados foramz

Tempo médio de exposição ao agente nocivo;

Habitualidade da exposição ao agente nocivo;
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Frequência e periodicidade da exposição ao agente nocivo;

Contato com o agente nocivo (permanente ou eventua|);

lntensidade e relevância da exposição ao agente nocivo;

Modo de contato com o agente nocivo;

Vias de exposição do empregado;

6.2 PARÂMETROS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Os parâmetros de segurança do trabalho considerados foramz

Fonte geradora dos agentes;

Efeitos do agente e possibilidade de dano no organismo;

Existência de EPI's no ambiente trabalho;

Proteção e eficácia do EPI;

CA - Certificado de Aprovação MTE; e

Medidas de controle existentes

7. AVALIAÇÃO DE AGENTES NOCIVOS PARA APOSETADORIA ESPECIAL

A avaliação dos agentes nocivos foi efetuada por meio de inspeção dos |ocais de trabalho

da empresa e consistiu na identificação desses agentes, na mensuraçâo de níveis e valores

dos mesmos, na detecção das suas fontes geradoras e na verificação das medidas de

controle existentes.

A avaliação dos agentes nocivos foi realizada com a finalidade de:

Constatar a atual situação das condições ambientais de trabalho e o modo como estes

agentes estão influenciando na saúde dos empregados da empresa;

Constatar a existência ou não desses agentes nocivos nos setores da empresa para

subsidiar a classificação da exposição dos empregados aos agentes nocivos;

Subsidiar a conclusão sobre a exposição dos trabalhadores a esses agentes nocívos

existentes na empresa, bem como se eles estão causando danos à saúde e a integridade

física dos empregados.

A avaliação dos agentes nocivos foi efetuada de modo qualitativo e quantitativo e utilizaram

como parâmetros os Riscos Ambientais da Norma Regulamentadora NR-9 da Portaria

3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.
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a. AVALIAÇÃO QUALITATIVA

A avaliação qualitativa consistiu na busca ativa de agentes nocivos ambientais por meio de

inspeção dos Iocais de trabalho, sem o uso de aparelhos de medição, e foi realizada em

todos os setores e Iocais de trabalho da empresa.

Essa avaliação qualitativa definiu quais os setores e Iocais, bem como os agentes

nocivos ambientais que necessitavam de avalíação quantitativa.

9. AVALIAÇÃO QUANTITATIVA

A avaliação quantítativa consiste na aferição de níveis e valores dos agentes nocivos nos

ambientes da empresa, por meio de aparelhos de medição, e não foi realizada em virtude

de nâo serem identificados agentes nocivos necessários de quantificar

10.CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS EPIs E EPCs

. Tempo de exposição ao agente nocivo

o Aplicabilidade de EPPs no trabalho desenvolvido

. Necessidade de EPl's

. Existência de EPI's no ambiente trabalho

. Adequabilidade dos EPI's

. Efetividade dos EPI's utilizados

o Proteção e eficácia do EPI

- Substituição - período

. Controle de fornecimento

- Conservação e a higienização

- CA - Cenificado de Aprovação do MTE

- Aplicabilidade de EPC para o trabalho desenvolvido

o Necessidade de EPC

. Existência de EPCs no ambiente trabalho

o Adequabilidade dos EPC's

. Efetividade dos EPC's utilizados

. Proteção e eficácia do EPC

. Outras medidas de controle existentes
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- Efeitos (danos) no organismo e possibilidade de dano

11.FUNÇÕES E SETORES PERICIADOS

A perícia para a avaliação de aposentadoria especial foi realizada para as funções e setores

relacionadas na planilha de funções e setores da empresa conforme contrato de elaboração.

Os Iocais e setores onde os empregados desenvolvem as suas atividades constam da

relaçâo de empregados.

As funções e as respectivas atividades dos empregados estão deverá estar descrita no perfil

profissiográfico no desligamento da empresa

A quantidade de funcionários, as funções e os será de acordo a listagem de funcíonários

que deverá ser anexada a esse documento.

Segue na tabela abaixo relação de setor, função e descrição das atividades periciadas.

SETOR FUNÇÕES DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

CUIDADOR DE Higienização, alimentaçâo, controle e
CUlDADO

IDOSOS administraçâo de medicamentos aos idosos.

LIMPEZA
AUXILIAR DE Serviços de limpeza em geral e lavagem,

SERVICOS GERAIS organização, guarda e distribuição de roupas.

Coordenação dos serviços de limpeza geraL
ENCARREGADA DE

_ _

LIMPEZA hlglenização e lavagem, organização, guarda e
SERVICOS GERAIS

_ _

dlstribwção de roupas.

Serviços de Iimpeza em geral e lavagem,
LIMPEZA SERVICOS GERAlS

organização, guarda e distribuição de roupas.

CUIDADO COZINHEIRA Organização, preparo e cocção de alimentos.

Prestam assistência ao paciente elou cliente;

coordenam,planejam ações e auditam serviços

RESPONSABILID de enfermagem elou perfusão. Os enfermeiros
ENFERMEIRO

ADE TECNICA implementam ações para a promoção da saúde

junto à comunidade. Os perfusionístas realizam

procedimemos de circulação extracorpórea em

LAUDO TÊCNICO DAS CONDlÇÕES AMBIENTAIS DO THABALHO Pagina 9



Saúde
clmm Iidlco

hospitais. Todos os profissionais desta família

ocupacional podem realizar pesquisa.

Manutenção da área externa do Iar (pátio, horta,

CONSERVACAO CASEIRO canteiros e áreas verdes) e condução de

veículo.

12.AGENTES NOClVOS - EXPOSIÇÃO E DANOS À SAÚDE

A avaliaçâo de agentes nocivos foi realizada para concluirz

A existência ou não de agentes nocivos;

Se função está ou não exposta;

se a exposição se enoontra dentro ou acima dos níveislvalores de exposição recomendados

pelas normas;

se o(s) EPls elou EPCs neutralizam ou reduzem os efeitos nocivos do agente ambiental aos

Iimites de tolerância recomendados e

se há ou não dano para a saúde e a integridade física dos empregados.

se há ou nâo dano para a saúde e a integridade física dos empregados.

13.AVALIAÇÃO, RECONHECIMENTO DOS RISCOS E AGENTE NOCIVOS E

CONCLUSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL

As conclusões de exposição das funções estão relacionadas nos RELATÓRIOS DE

AVALIAÇÃO DE RISCOS, AGENTES NOCIVOS E DANOS A SAÚDE e podem ser

visualizados a seguirz

UNIDADE OPERACIONAL OU GHE: Equipe de cuidadores

Setor periciado Função periciada

CUIDADO CUIDADOR DE IDOSOS

Grupo de risco avaliado= Biológico

CÓdigo do eSocial e descrição do Agentes nocivo: 03.01.001 - Trabalhos em

estabelecimentos de saúde com contato com pacientes portadores de doenças

infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados

Tipo de avaliçãm Qualitativa

Resultado da avaliação quantitativa: NIa
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Fonte Geradora: Atendimentos invasivos ou manipulação de instrumental contaminado.

Vias de exposiçãoz Pele e aparelho respiralório

Tipo de Exposiçãm Permanente

Equipamentos de proteção individual: LUVA PARA PROCEDlMENTOS NÃO-
CIRURGICOSSS777
RESPlRADOR PUHIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA
PARTICULAS PFF25657
Possíveis danos à saúde: Doenças infecciosas e parasitárias.

Direito Aposentadoria especial: Sim

Parecer técnico da conclusão: A presença do agente nocivo no ambiente de trabalho e

no processo produtivo é qualitativa.

Inexiste aplicação efetiva de Equipamento de Proteção lndividual (EPI) que neutralize ou

atenue os efeitos da nocividade do agente.

A exposição permanente define código de GFIP = 4 (quatro).

I_ UN|DADE OPERACIONAL OU GHE: Limpeza e conservação.

Setor periciado Função periciada

LIMPEZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

LIMPEZA ENCARREGADA DE SERVICOS GERAIS

LIMPEZA SERVICOS GERAlS

Grupo de risco avaliado: Ausência de agentes nocivos ou atividades especiais

Código do eSocial e descrição do Agentes nocivo: 09.01.001 - Ausência de fator de

risco Previdenciário

Tipo de avalição= Qualitativa

Resultado da avaliação quantitativa=

Fonte Geradora: N/A - Não aplicável

Vias de exposiçãoz N/A - Nâo aplicável

Tipo de Exposiçãm Nla

Equipamentos de proteção individual: N/A - Não se aplica

Possíveis danos à saúde: N/A - Não aplicável

Direito Aposentadoria especial: Não
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Parecer técnico da conclusãoz Não foram encontrados agentes nocivos físicos, químicos

e biológicos que exponham os trabalhadores das funções indicadas acima, portanto,

conclui~se que há não trabalhadores que fazem jus ao direito da aposentadoria especial de

acordo com as atividades periciadas.

UNIDADE OPERACIONAL OU GHE: Preparo de alimetos.

Setor periciado Função periciada

CUIDADO COZlNHEIRA

Grupo de risco avaliado: Ausência de agentes nocivos ou atividades especiais

Código do eSocial e descrição do Agentes nocivo: 09.01.001 - Ausência de fator de

risco Previdenciário

Tipo de avalição: Qualitativa

Resultado da avaliação quantitativa:

Fonte Geradora= Não se aplica

Vias de exposiçãoz Não se aplica

Tipo de Exposição= Habitual

Equipamentos de proteção individual: N/A - Não se aplica

Possíveis danos à saúde: Não se aplica

Direito Aposentadoria especiah Não

Parecer técnico da conclusão: Não foram encontrados agentes nocivos físicos, químioos

e biológicos que exponham os trabalhadores das funções indicadas acima, portanto,

conclui-se que há não trabalhadores que fazem jus ao direito da aposentadoria especíal de

acordo com as atividades periciadas.

UNIDADE OPERACIONAL OU GHE: RESPONSABILIDADE TECNICA

Setor periciado Função periciada

RESPONSABILIDADE TECNICA ENFERMEIRO

Grupo de risco avaliado: Biológíco

CÓdigo do eSocial e descrição do Agentes nocivo: 03.01.001 - Trabalhos em

estabelecimentos de saúde com contato com pacientes portadores de doenças

infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados
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Tipo de avalição: Qualitativa

Resultado da avaliação quantitativa: nla

Fonte Geradora= Atendimentos invasivos ou manipulação de instrumental contaminado.

Vias de exposiçãoz Pele e aparelho respiratório

Tipo de Exposição: Permanente

Equipamentos de proteção individual: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO
PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF25657
LUVA PARA PROCEDiMENTOS NÃO-ClRÚRGICOSSS777
Possíveis danos à saúde: Doenças infecciosas e parasitárias.

Direito Aposentadoria especialz Sim

Parecer técnico da conclusão= A presença do agente nocivo no ambiente de trabalho e

no processo produtivo é qua|itativa.

Inexiste aplicação efeliva de Equipamento de Proteção Individual (EPI) que neutralize ou

atenue os efeitos da nocividade do agente.

A exposição permanente define código de GFIP = 4 (quatro).

UNIDADE OPERAClONAL OU GHE: Zeladoria

Setor periciado Função periciada

CONSERVACAO CASEIRO

Grupo de risco avaliado: Ausência de agentes nocivos ou atividades especiais

Código do eSociaI e descrição do Agentes nocivo: 09.01.001 - Ausência de fator de

risco Previdenciário

Tipo de avalição: Qualitativa

Resultado da avaliação quantitativa:

Fonte Geradora= Não se aplica

Vias de exposição: Não se aplica

Tipo de Exposição: Não se aplica

Equipamentos de proteção individual: N/A - Não se aplica

Possíveis danos à saúde: Não se aplica

Direito Aposentadoria especiah Não

Parecer técnico da conclusão= Não foram encontrados agentes nocivos físicos, químicos

e biológicos que exponham os trabalhadores das funções indicadas acima, portanto,
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conclui-se que há não trabalhadores que fazem jus ao direito da aposentadoria especial de

acordo com as atividades periciadas.

14.ATUAL|ZAÇÃO DO LAUDO

Atualizações do laudo2 as atualizações serão realizadas em qualquer data, independente de

prazo, com realização de vísita de inspeção e emissão de novo Iaudo, quando houver:

Mudança de leiaute e endereço;

Mudança de prooessos operacionais e equipamentos;

Mudança de atividade da empresa;

Mudança de todas as funções, de uma só vez, para atender ao plano de cargos e salários

ou da empresa

Mudança de todos os setores, de uma só vez, para atender modificação estrutural no prédio

da empresa

15.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este LAUDO TÊCNO permanecerá válido enquanto forem mantidas as condições existentes

na empresa nesta ocasião.

Quaísquer alterações que venham a ocorrer nas atividades, planta física e equipamentos

que ocorre em condições de risco exigirão novas análises e atualização desse programa.

Neste trabalho foram realizadas diversas avaliações sempre considerando as piores

condições de trabalho.

As avaliações realizadas para a descrição das funções neste trabalho foram realizadas de

forma QUALITATIVA e QUANTITATIVA quando aplicável, conforme o tipo risco e de agente

nocivo identificado e que o colaborador estava exposto.

16.CONCLUSÃO

A análise técnica das condíções ambientais de trabalho, realizada nas instalações da

empresa ora periciada constou de:

a) Levantamento dos Iocais de trabalho para detecção dos agentes nocivos existentes nos

ambientes de trabalho da empresa da empresa;
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b) avaliação ambiental com mapeamento dos setores de trabalho onde os agentes nocivos

estão presentes;

c) avalíação da exposiçâo dos empregados aos agentes nocivos.

Essa análise técnica deu condições para a realização da c|assificação das funções expostas

e não expostas aos agentes nocivos e para a verificação sobre a possibilidade de danos

causados à saúde ou a integridade física do trabalhador, conforme demonstram as planilhas

Funções e Riscos e Avaliação de Riscos e Danos anexos.

E o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT concluiu-se sobre a

exposição e a não exposição aos agentes nocivos e os prejuízos (danos à saúde) causados

pelos agentes nocivos, existentes nos ambientes da empresa, aos empregados da empresa

ora periciada, conforme a Lei 8.213/91 e o Decreto 3.048/99.

Este é o meu parecer.
_ _ _

Assmado de forma dlgltal
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