
PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais em conformidade com a

Norma Regulamentadora n° 9. Documento obrigatório para todas as empresas que

mantém colaboradores regidos pela CLT.

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional refere-se á NR

(Norma Regulamentadora) nº 7 - NR7.

É um programa que está diretamente relacionado á saúde do trabalhador no

exercício de suas funções visando a saúde, bem estar e qualidade de vida do

trabalhador.

Classificação Não se aplica

Atuação

PPRA -   É elaborado visando à preservação da saúde e da integridade dos

colaboradores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente

controle da ocorrência de riscos ambientais existentes no ambiente de trabalho,

consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos.

PCMSO  -  Prevenir, detectar precocemente, monitorar e controlar possíveis danos à

saúde do trabalhador evitando gastos excessivos para a empresa com ações

judiciais, multas do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) dentre outras.

Tipos de serviço 

adequados
       Diagnóstico tecnológico.

Entrega Parcial Não se aplica

Entrega Final

PPRA  - Relatório Final com Laudo Técnico, diagnóstico e propostas de controle.

PCMSO - Relatório Final com cronograma de implementação das ações de PCMSO.

Vedações

PPRA - A atividade deverá ser coordenada por Engenheiro de Segurança do

Trabalho e executada por equipe composta, conforme item 4.4 da norma

regulamentadora nº 04 (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em

Medicina do Trabalho), por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do

Trabalho, Técnico de Segurança do Trabalho, Enfermeiro do Trabalho e Auxiliar de

Enfermagem do Trabalho, conforme estabelece o Quadro II da NR-04.

PCMSO - A atividade deverá ser coordenada, conforme letra "c" do item 7.3.1 da

norma regulamentadora nº 7, um médico dos Serviços Especializados em

Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho

Observações

A precificação da solução será com base na quantidade de funcionários da empresa

demandante. Tal informação poderá ser checada pela PST durante a execução dos

trabalhos.

PPRA/PCMSO COMERCIO E SERVIÇO até 10 funcionários

PPRA/PCMSO COMERCIO E SERVIÇO de 11 a 49 funcionários

PPRA/PCMSO COMERCIO E SERVIÇO de 50 a 99 funcionários

PPRA/PCMSO INDUSTRIA até 10 funcionários

PPRA/PCMSO INDUSTRIA de 11 a 49 funcionários

PPRA/PCMSO INDUSTRIA de 50 a 99 funcionários

As medições necessárias no PPRA para a elaboração do laudo técnico deverão ser

realizadas pela PST contratada.

Quando há necessidade de análises laboratoriais para a emissão do laudo técnico,

os custos dessas análises serão arcados pela empresa demandante.

VALORES

o PPRA/PCMSO COMÉRCIO E SERVIÇO – Até 10 funcionários – R$ 1.171,65

o PPRA/PCMSO COMÉRCIO E SERVIÇO – de 11 a 49 funcionários - R$ 2.717,93

o PPRA/PCMSO COMÉRCIO E SERVIÇO – de 50 a 99 funcionários - R$ 4.631,52

o PPRA/PCMSO INDÚSTRIA – Até 10 funcionários - R$ 1.749,71

o PPRA/PCMSO INDÚSTRIA – De 11 a 49 funcionários - R$ 3.436,00

o PPRA/PCMSO INDÚSTRIA – De 50 a 99 funcionários - R$ 6.415,33
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