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APRESENTAÇÃO

As ações de sustentabilidade ambiental e responsabilidade social
corporativa realizadas em 2020 estiveram voltadas especialmente
para o meio ambiente do trabalho, através da aplicação de medidas
de saúde aos trabalhadores da PRODAM. As medidas adotadas são
respostas às graves crises causadas pelo novo Coronavírus e às novas
realidades impostas pela pandemia.

O Estado do Amazonas, em especial a capital Manaus, foi uma das
localidades mais atingidas do país, deste modo a Empresa buscou
pautar suas ações nas recomendações emitidas pelo Governo do
Estado, através da Fundação de Vigilância em Saúde-FVS e demais
órgãos de saúde locais e nacionais.

Considerando o avanço da doença no Estado e a publicação do
Decreto nº 42.061/2020, por meio do qual foi decretada situação de
emergência de saúde pública, a alta Direção da PRODAM adotou o
regime de trabalho em home office, além do esforço de medidas
como distanciamento mínimo, uso de álcool 70% e revezamento,
ações destinadas àquelas atividades que, por sua natureza, precisam
da presença física do trabalhador na sede da Empresa. Estas ações
permitiram garantir maior segurança à saúde dos trabalhadores,
além de servir como parcela de contribuição da Empresa para a
redução do número de contágios no Estado.

As atividades em home office foram autorizadas por meio da Portaria
n°. 054/2020, tendo sido disponibilizados equipamentos e acesso
VPN para os trabalhadores PRODAM.

Outra medida relevante foi a criação do Comitê de Crise, instituído
por meio da Portaria n. 59/2020. Este Comitê ficou responsável por
analisar, diariamente, a evolução da pandemia no contexto local e
interno da Empresa.

Deste modo, ao longo do presente relatório serão demonstradas as
principais ações afetas à sustentabilidade ambiental e
responsabilidade social corporativa, realizadas pela PRODAM no ano
de 2020.
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AÇÕES 
RELACIONADAS À 
HIGIDEZ DO MEIO 

AMBIENTE DO 
TRABALHO
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1.1 O meio ambiente do trabalho é definido por
Celso Antônio Pacheco Fiorillo (2003, p. 22) como:

(...) o local onde as pessoas desempenham suas atividades
laborais, sejam remuneradas ou não, cujo equilíbrio está
baseado na salubridade do meio e na ausência de agentes que
comprometam a incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores,
independente da condição que ostentem (homens ou mulheres,
maiores, ou menores de idade, celetistas, servidores públicos,
autônomos etc.). Caracteriza-se pelo complexo de bens imóveis e
móveis de uma empresa ou sociedade, objeto de direitos
subjetivos privados e invioláveis da saúde e da integridade física
dos trabalhadores que a frequentam (FIORILLO, Celso Antônio
Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 4. ed. ampliada.
São Paulo: Saraiva, 2003).

Sendo portanto o local de trabalho parte do meio ambiente, e neste
sentido carecedor de proteção específica, considerando ainda a grave
situação de saúde causada pelo novo Coronavírus, as ações da
PRODAM, desenvolvidas em 2020, estiveram voltadas especialmente
para questões afetas à saúde do trabalhador e da higidez do meio
ambiente laboral.

Uma das primeiras ações adotadas para garantir o distanciamento
social adequado foi a emissão da Portaria n. 54/2020 que instituiu o
home office na PRODAM.
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ANEXO 1 - Portaria 054-2020- Institui o Home office na 
PRODAM
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Em 19 de março de 2020 foi instituído, formalmente, o Comitê de Crise da
Prodam para enfrentamento da Covid-19 (Portaria 59-2020, que ficou
responsável por analisar, diariamente, a evolução da pandemia no contexto local
e interno da Empresa. Assim, dia após dia, o Comitê se reuniu para deliberar
sobre a situação da Covid-19, mantendo o home office para a maioria dos seus
empregados até que o governo estadual, baseado em estudos
epidemiológicos, garantisse que era seguro retornar ao trabalho presencial. .
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ANEXO 2 - Portaria 59-2020 – Cria o Comitê de Crise 
na PRODAM 



Assim sendo, a Portaria nº 86-2020, publicada no dia 28 de maio de
2020, determinou o retorno às atividades presenciais na sede da PRODAM.
Esse retorno se deu, a partir do dia 01/06/2020, de forma gradual, dando
preferência aos colaboradores fora do grupo de risco, que manifestassem o
desejo de voltar às atividades presenciais e que fossem designados pelas
gerências às quais fossem subordinados.
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ANEXO 3- Portaria nº 86-2020 – Retorno ao trabalho 
Presencial  



Neste primeiro momento, foram preservados os empregados que
residiam com familiares idosos ou portadores de doenças crônicas, que
retornaram apenas no dia 6 de julho. Já os empregados portadores de
doenças crônicas ficaram ainda mais tempo em home office, retornando
ao presencial somente no dia 30 de julho.
Em paralelo, a empresa instituiu um programa de extensão de home
office, tornando facultativo aos empregados, nos casos possíveis, optar
pelo trabalho em home office ou presencial. Tudo para garantir o menor
número de pessoas circulando na empresa, preservando a saúde dos
empregados que não tinham a possibilidade de executar seu trabalho de
forma remota. Mais de 80% da área fim da empresa optou pelo home
office. Para os empregados que voltaram ao trabalho presencial, uma
série de medidas foram adotadas de forma a garantir um ambiente
seguro, entre elas o revezamento entre as equipes nas áreas onde não era
possível manter o distanciamento mínimo de 1,5m, aferição de
temperatura, reforço das medidas de higiene e incentivo ao uso de
máscara.
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ANEXO 4 - Informe - ampliação das medidas de 
saúde decorrentes da COVID-19
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Informe - ampliação das medidas de saúde 
decorrentes da COVID-19
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Informe - ampliação das medidas de saúde 
decorrentes da COVID-19



12

Informe - ampliação das medidas de saúde decorrentes da 
COVID-19
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Informe - ampliação das medidas de saúde decorrentes da 
COVID-19



A PRODAM através do apoio prestado pela FVS realizou a testagem de seu
corpo funcional, inclusive dos técnicos que estão cedidos à outros órgãos
estaduais, afastando de imediato os funcionários que testaram positivo e
os que com eles tiveram contato, ainda que assintomáticos.
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Carta encaminhada à FVS pedindo apoio para testagem 
de técnicos da PRODAM



Internamente a PRODAM promoveu ampla divulgação para que os empregados 
da Empresa realizassem a testagem do COVID-19.
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Informe - divulgação da testagem para COVID-19 dos 
técnicos da PRODAM
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Informe - divulgação da testagem para COVID-19 dos 
técnicos da PRODAM
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Informe - divulgação da testagem para COVID-19 dos 
técnicos da PRODAM



Em 28 de setembro de 2020, quando preocupada com o aumento progressivo
dos índices de contaminação de COVID-19, a empresa determinou,
novamente, que os empregados retornassem ao trabalho remoto a fim de
salvaguardar a saúde deles e a de seus familiares (Portaria N. 165/2020 -
ANEXO 7).
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Portaria N. 165/2020 – Home office 
intensivo 



Quase um mês depois, com o arrefecimento dos casos em Manaus, os
empregados que não faziam parte do grupo de risco puderam retornar às suas
atividades presenciais (Portaria N. 201/2020- ANEXO 8).
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Portaria N. 201/2020 – retorno ao trabalho 
presencial escalonado 



A Prodam buscou atuar de forma estruturada, assim, elaborou, juntamente
com o Comitê de Crise um Plano de retorno às atividades presenciais.
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Plano de retorno às atividades presenciais
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Plano de retorno às atividades presenciais
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Plano de retorno às atividades presenciais
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Plano de retorno às atividades presenciais
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Plano de retorno às atividades presenciais



Com as evidências de que a segunda onda dos casos de COVID-19 era
uma realidade na cidade de Manaus, a Prodam, mais uma vez,
determinou que o trabalho remoto fosse novamente prioritário. Medida
que será válida até o dia 05.04.2021, quando a PRODAM aguardará novas
deliberações do Governo do estado a respeito do assunto (Portarias nos

12, 37 e 46/2021).

Foram emitidas, entre 2020 CERCA DE 15 (quinze) portarias versando
sobre o tema, dentre as quais estão as anteriormente mencionadas e que
tratam da ampliação do home office para garantir maior segurança aos
empregados da PRODAM, além de medidas como a formação do Comitê
Interno de Saúde e Segurança.

Todas essas ações, que tinham como objetivo resguardar a vida dos
empregados, foram essenciais para que a Prodam continuasse, mesmo
em meio a pandemia, a realizar a sua missão de servir ao governo
estadual e a população. De fato, a Prodam se mostrou essencial para a
gestão pública estadual, uma vez que os principais serviços digitais
oferecidos pelo Governo, têm sua participação de forma direta ou
indireta.

Seja para atender aos servidores públicos, processando a folha de
pagamento do Governo do Estado ou desenvolvendo soluções para
facilitar o dia-a-dia dos usuários de serviços públicos, como Educação e
Trânsito, a Prodam continuou atuando e inovando, mesmo com os
desafios imposto pela Covid-19.

A seguir, destacaremos as principais ações realizadas pela Prodam no
sentido de resguardar a vida dos seus colaboradores durante a Pandemia
do Coronavírus.
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Como mencionado acima, para gerenciar as operações da Empresa, durante a
pandemia da Covid-19, a Prodam instalou, por meio da Portaria 059/2020 (ANEXO
2), o Comitê de Crise Covid-19 formado por gestores, assessores, a diretoria
executiva da Prodam e representantes dos empregados. Semanalmente, o Comitê se
reúne para deliberar sobre as principais ações necessárias à manutenção de todas as
operações ativas da Prodam. Trata-se de medida dialógica implementada pela
Empresa para o enfrentamento da crise decorrentes da COVID-19, resguardando a
transparência e a participação de todo o corpo técnico da PRODAM.
Foram emitidos, diversos informes pelo referido Comitê, vejamos:

26

Criação do Comitê de Crise e emissão de informes

Informes Comitê de Crise, saúde e 
segurança
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Informes Comitê de Crise, saúde e 
segurança
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Informes Comitê de Crise, saúde e 
segurança
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Informes Comitê de Crise, saúde e 
segurança



Diante do Decreto Estadual nº 43.303 de 23 de janeiro de 2021, o trabalho
remoto foi estabelecido como prioritário para todas as áreas da Empresa. No
entanto, as ações que necessitaram de atividades presenciais, em especial o
suporte de infraestrutura, tiveram o atendimento adequado.

Para se manterem conectados e atuando em colaboração, os funcionários da
Prodam passaram a fazer uso mais intenso das
ferramentas do Integra Amazonas, que agregam a plataformas da Microsoft
Office 365, como o Teams e o SharePoint. Ela permite gerenciar reuniões,
compartilhar documentos na nuvem e alinhar as ações, dentre outros,
inclusive com terceiros e parceiros.
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Acompanhamento do serviço Social para funcionários e
familiares vítimas de COVID-19

Como demonstrado ao longo da presente manifestação, a PRODAM solicitou
apoio da FVS para a realização da testagem de seu corpo técnico, e assim
garantir maior segurança para a condução de ações internas de saúde.

Home Office ampliado

Uso de novas Ferramentas de Trabalho

Parceria para a realização de exames de COVID

A PRODAM possui uma Supervisão de Serviço Social que tem feito
acompanhamento personalizado aos seus funcionários e familiares, orientando
sobre locais onde estes podem buscar atendimento médico, intermediação com
órgãos de saúde, como a FVS, para a testagem do nosso corpo técnico, além de
acompanhamento mais aproximado para casos que demandam internação e
cuidados mais intensivos.
As ações realizadas neste sentido serão detalhadas no tópico 2 do presente
relatório.



Outras ações:
Estabelecimento de controle de entrada de funcionários e
visitantes na empresa, com aferimento de temperatura e
aplicação de um questionário sobre saúde.
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Outras ações:

Distribuição aos funcionários de máscaras descartáveis e protetor
facial;

Colocação de dispensers com álcool em gel nas áreas comuns da
empresa; Maior frequência de limpeza em toda a empresa;

Maior frequência de divulgação das informações sobre cuidados
com a higiene e com a proteção aos funcionários, prestadores de
serviços e visitantes; e

Apoio do Serviço Social da Prodam aos funcionários que
apresentem sintomas de COVID-19 com a marcação de consultas
e exames.
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2. AÇÕES DE SAÚDE 
DO TRABALHADOR
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SAÚDE DO TRABALHADOR

As atividades relativas à saúde do trabalhador foram
coordenadas especialmente pelo Serviço Social na
PRODAM e tiveram como referência a Política Nacional de
Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, estabelecida em
2012, por intermédio da Portaria Nº 1.823 do Ministério
da Saúde e também a Lei 8.080 de 1990 – parágrafo 3º do
artigo XI – que a define como “Um conjunto de atividades
que se destina através das ações de vigilância
epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e
proteção da saúde dos trabalhadores submetidos aos
riscos e agravos advindos das condições de trabalho”.

Apesar de todos os esforços, alguns trabalhadores da
PRODAM foram infectados pela doença e uma das
medidas de combate a COVID foi adotar o regime de
teletrabalho até 31/12/2020.

Todo o planejamento dos projetos e ações do Serviço
Social tiveram que ser redirecionados ao
acompanhamento dos empregados e seus familiares que
foram acometidos pelo vírus.

As ações sociais e recreativas (Dia das Mães, Dia dos Pais
etc.) ficaram sob a responsabilidade da Assessoria de
Comunicação que as organizou, em forma de lives, em
cumprimento às recomendações sanitárias, visando evitar
aglomeração, respeitar o distanciamento e a circulação de
pessoas. Assim, os dados que seguem expressam as
demandas da empresa e dos trabalhadores detalhadas a
seguir.
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2.1 - Controle de covid-19 nos colaboradores

No período de março a agosto, a PRODAM aderiu ao
trabalho em home office devido a pandemia da COVID 19.

Nesse período, ressalta-se que a maior demanda junto ao
Serviço Social por parte dos funcionários foi relacionada
as sintomatologias relacionadas a Síndrome Gripal como
febre, dor no corpo, cansaço extremo, falta de ar, tosse,
perda de paladar, perda de olfato, dor de cabeça, secreção
nasal ou espirro e outros.

Também foi realizado o acompanhamento junto aos
funcionários que perderam seus familiares por motivos
diversos, inclusive por COVID 19.

No mesmo período houve 46 funcionários suspeitos de
contaminação pelo COVID 19.

Houve a escassez de dados referente a realização dos
exames por vários motivos elencados a seguir:

Os trabalhadores tinham medo de procurar assistência
médica nos prontos-socorros sem estarem infectados pelo
vírus SARS-CoV-2 e, ao procurar assistência na rede
hospitalar, viessem a ser contaminados;

Os laboratórios tinham uma grande demanda de pessoas
para realizar atendimento e os trabalhadores estavam
evitando ir a locais onde havia superlotação;

As orientações veiculadas pela mídia orientavam a
procurar o Pronto Socorro somente em caso de
agravamento dos sintomas como falta de ar;
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A Cidade de Manaus foi uma das Capitais com maior
número de óbitos no Brasil e isso estava causando
sentimento de temor nas pessoas.

A partir do mês de setembro de 2020, houve um maior
número de trabalhadores que foram testados, isto
ocorreu em razão da Diretoria Executiva da PRODAM
ter conseguido uma parceria com a Fundação de
Vigilância em Saúde - FVS para a realização dos testes.

A testagem aconteceu em dois momentos: setembro e
outubro e no dia 1º de dezembro. Aliado a isso, muitos
trabalhadores faziam exame de COVID 19 pelo plano de
saúde corporativo, desde que houvesse algum sintoma.

Os gráficos foram elaborados de acordo com os
formulários de coleta de exames, a saber:
Trabalhadores positivos e em período de transmissão:
Sigla IGM ou IGG e IGM;
Trabalhadores fora do período de transmissão: Sigla
IGG
Trabalhadores que testaram negativo para o vírus: Sigla
Negativo - Não Reagente.
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Gráfico 1:  Quantidade Geral
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Fonte: Demonstrativo diário / Serviço Social. Mar-Dez 2020

Gráfico 2:  Teste Presencial Sede – FVS – 01/12/2020
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Fonte: Demonstrativo diário / Serviço Social. Dez 2020

Os Gráficos 1 e 2 exibem todos os colaboradores entre
empregados concursados, terceirizados, jovens aprendizes e
estagiários que foram testados até 31/12/2020.

As testagens iniciaram em Março quando a Pandemia de
COVID 19 SARS-CoV-2 chegou em Manaus. No total foram
realizadas 468 testagens: 329 testaram negativo, 139 já
tiveram COVID 19 e no período da realização do teste 14%
estavam transmitindo a doença IGM+ (65 colaboradores), e
16% estavam fora do período de transmissão que equivale a
74 trabalhadores IGG+.



Quando os primeiros funcionários foram
diagnosticados com COVID 19, algumas ações foram
tomadas pelo Serviço Social junto aos empregados e
demais colaboradores do setor, a saber:

• Estabelecer de imediato a quarentena para quem
testou positivo para COVID 19 (14 dias);

• Comunicar ao chefe imediato sobre o afastamento
do colaborador;

• Verificar junto ao colaborador e seu chefe imediato
as pessoas que mantiveram contato próximo com a
pessoa que testou positivo para COVID e
imediatamente estabelecer o home office por sete
dias;

• Solicitar do chefe imediato a relação das pessoas
que mantiveram contato com a pessoa infectada e
solicitar que façam o exame;

• Orientar os colaboradores a procurarem o
atendimento de urgência (pronto-socorro ou SPA)
em caso de sintomas e não deixar que procurem
somente com o agravamento do quadro de saúde;

• Prestar apoio ao colaborador e seus familiares;

• Providenciar encaminhamento para realização de
exames para familiares de colaboradores que
testaram positivo para COVID 19, junto ao médico
do trabalho;

• Solicitar do setor de manutenção a higienização do
setor/local de trabalho do colaborador que testou
positivo para COVID19;

• Elaborar estatística dos exames realizados; e

• Informar à GEPES e ao Comitê de Saúde e
Segurança a situação dos casos de COVID na
PRODAM. 38



As ações acima elencadas contribuíram fortemente
para evitar contaminações de uma quantidade maior
de trabalhadores, por outro lado os setores com
maior número de pessoas infectadas tiveram seu
desempenho prejudicado, principalmente pela
grande quantidade de trabalhadores afastados pela
doença.

Gráfico 3: Total de Casos
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Fonte: Demonstrativo diário / Serviço Social. Mar-Dez 2020

O Gráfico 3 mostra o total de casos no ano de 2020 e as
semanas com maiores picos de infectados. Pode-se verificar
que estes aconteceram no período em que o grupo de
trabalhadores da PRODAM realizou mais testes, a saber:
março a maio, final de junho e setembro, quando a empresa
fez a parceria com a FVS e mês de dezembro, quando a FVS
testou todos os colaboradores que estavam trabalhando de
modo presencial na sede.



2.2 Procedimento serviço social –
visitas

QUADRO 1: Demonstrativo de visitas domiciliares, 
institucionais e hospitalares.
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VISITAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Visitas 
Domiciliares

01 03 - - - - - - - - - - 04

Visitas 
Institucionai

s
03 01 - - - - - - - 03 - 01 08

Visita 
Hospitalar

01 - - - - - - 01 01 - 01 - 04

TOTAL 05 04 - - - - - 01 01 03 01 01 16

Fonte: Demonstrativo diário / Serviço Social. Mar-Dez 2020

Observa-se no Quadro 1, acima, que no ano de 2020,
devido a pandemia de COVID 19 houve uma redução do
número de visitas, seja elas domiciliares, institucionais ou
hospitalares devido ao alto grau de contágio do vírus. A
recomendação dos órgãos oficiais era de evitar contato,
ficar em casa e fazer o isolamento social.
A visita domiciliar é um instrumento utilizado pelo
Serviço Social que permite o conhecimento e
aproximação do profissional ao cotidiano dos
empregados, no ambiente de convivência familiar e
comunitário, favorecendo o contato com aspectos
específicos, que são dificilmente observados no ambiente
formal da empresa.



Assim, por visita domiciliar, entende-se, como uma técnica
social, de cariz qualitativo, por meio do qual o profissional se
ampara a fim de conhecer, descrever, compreender ou
explicar a realidade social. A diferença de outras técnicas é
justamente que tem por lócus o meio social, o lugar social
mais privativo que diz respeito ao território social do sujeito
que é a sua casa.

Além da visita domiciliar, as visitas sociais se dividem também
em institucionais e hospitalares. Nas institucionais é possível
criar uma rede de relações das quais dependem as atividades
do setor da SPSES, como por exemplo, agendamento de
perícia médica junto ao INSS quando o sistema online está
fora do ar e reuniões com as instituições que trabalham em
parceria com a PRODAM. Nas visitas hospitalares,
acompanhamos os empregados em tratamento de saúde ou
procedimento cirúrgico nos casos necessários.

As visitas institucionais contribuem para que os
colaboradores da empresa tenham suas questões
institucionais resolvidas, sem que tenham o desgaste, por
exemplo, de se dirigirem até o local, para que possam
agendar uma perícia médica, ou qualquer outro
agendamento no INSS. Neste caso, há um duplo benefício,
tanto para empresa quanto para o colaborador, uma vez que
este último não precisa sair do seu posto de trabalho para
resolver algumas situações, ganhando comodidade, e
também não prejudicando seu tempo de permanência na
empresa. Abaixo, segue um demonstrativo das visitas sociais
realizadas:
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Gráfico 4: Demonstrativo de visitas domiciliares, 
institucionais e hospitalares.
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Conforme Gráfico 4, verifica-se que a maior demanda de visita
foi institucional que tem como objetivo alargar as estratégias e
ações do setor, na busca por um melhor atendimento aos
colaboradores da empresa e buscar alternativas que não estão
nos limites da empresa. Mostra-se, portanto, um setor
dinâmico, que constrói suas relações com demais setores da
sociedade, tendo a visita institucional como instrumento
técnico-operativo do Serviço Social.
Na visita institucional, as possibilidades ao profissional de
Serviço Social são muitas, pois se trata de um instrumento do
agir profissional que ao adentrar nas instituições busca novas
informações sobre determinada situação social. Dentre as
visitas institucionais, elas se dão a partir de articulação de
parcerias; atendimento de demandas de caráter previdenciário;
atendimento de demandas relacionadas ao plano de saúde;
visitas aos colaboradores lotados em outras instituições;
solicitação de serviços e outros.



2.3 Programa de prevenção dos riscos ambientais

Em conformidade com as normas regulamentadoras (NR´s) 9
e 32, faz-se mister elaborar e implantar o Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). O programa trata da
organização, planejamento e execução de atividades
relacionadas aos riscos ambientais que possam causar danos
à saúde e à integridade física dos trabalhadores.

O objetivo do PPRA é preservar a saúde e a integridade dos
trabalhadores através da antecipação, reconhecimento,
avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos
ambientais existentes ou que venham a existir nos locais de
trabalho, levando-se em consideração a proteção do meio
ambiente e dos recursos naturais, conforme estabelece a NR
– 09 (PPRA). A NR-9 considera riscos ambientais os agentes
físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de
trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou
intensidade e tempo de exposição, sejam capazes de causar
danos à saúde dos trabalhadores.

Assim, o Serviço Social com o apoio da CIPA da PRODAM,
busca colocar em prática e assegurar o cumprimento do
PPRA como atividade permanente da empresa. A CIPA faz a
comunicação aos trabalhadores sobre os riscos ambientais
existentes nos locais de trabalho, esclarecendo a maneira
adequada com que estes deverão se proteger. Assim,
podemos elencar algumas atividades relacionadas ao PPRA
realizadas na PRODAM:

• Levantamento dos EPI`s e PPP de colaboradores que 
precisaram do documento;

• Apoio treinamento CIPA;

• Acompanhamento técnica segurança do trabalho em 
vistorias;

• Coordenação do PCMSO;
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• Acompanhamento junto ao engenheiro do trabalho para
verificar as situações de risco na empresa;

• Dimensionamento e inspeção de extintores e visita técnica;

• Elaboração de mapa de risco da sede;

• Elaboração do Mapa de Risco - Unidade SEFAZ;

• Assessoria quanto às ações do Dia Nacional de Prevenção
de Acidentes do Trabalho;

• Apresentação e entrega de abertura de CAT dos
colaboradores;

• Aplicação de questionário de esforço físico nos setores para
elaboração de laudo ergonômico;

• Palestra com o Engenheiro do Trabalho na SIPAT;

• Verificação de cronograma de ações do PPRA e PCMSO;

• Aplicação de check list de NR 18.

Ademais, com a realização do PPRA na PRODAM, os
empregados devem seguir as orientações constantes nas
normas de segurança e saúde ocupacional do Ministério do
Trabalho e Emprego e outras pertinentes ao seu trabalho;
comunicar ao Serviço Social todas as ocorrências constatadas
no ambiente de trabalho que, a seu julgamento, possam
desencadear riscos à sua saúde e integridade física, bem
como a dos demais colegas de trabalho; além de utilizar os
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EPI´s especificados para a sua função, obedecendo à
finalidade a que estes se destinam atendendo ao
determinado na NR-06.

1.4 Previdência / seguro de vida em grupo

Este tipo de atendimento tem o objetivo de garantir aos
colaboradores o acesso e a informação aos seus direitos
previdenciários, por meio de agendamento de perícias
médicas para requisição ou prorrogação de benefício auxílio-
doença e auxílio-acidente, orientação quanto à
aposentadoria, pensões e outros benefícios previdenciários.

Abaixo, segue quadro com a demanda dos empregados que
necessitaram utilizar o serviço envolvendo questões de
previdência no ano de 2020.

QUADRO 2: Acompanhamentos previdenciários
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Nº. DATA DEMANDA

1. 1 06/01/2020 Solicitação de Perícia.

1. 2 16/01/2020 Orientação sobre Perícia.

1. 3 16/01/2020 Informações de prorrogação de benefício.

1. 4 16/01/2020 Solicitação de prorrogação de benefício (Tentativa).

1. 5 22/01/2020 Acompanhamento de Perícia.

1. 6 04/02/2020 Atualização de dados INSS

1. 7 06/02/2020 Agendamento de perícia médica

1. 8 18/03/2020 Solicitação de prorrogação de benefício(perícia)

1. 9 20/03/2020 Solicitação de prorrogação de benefício(perícia)

1. 1
0

20/03/2020 Solicitação de prorrogação de benefício(perícia)

1. 1
1

26/03/2020 Acompanhamento de perícia

1. 1
2

08/06/2020 Agendamento de perícia INSS

1. 1
3

26/10/2020 Agendamento de perícia INSS - Orientação

Fonte: Demonstrativo diário / Serviço Social. Mar-Dez 2020



Ao total, foram atendidas as demandas
previdenciárias de 13 empregados. Abaixo, segue
gráfico com o tipo de acompanhamento
previdenciário.

Gráfico 5: Acompanhamento Previdenciário
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Conforme demonstrado no Gráfico 5 é possível perceber
que a maior demanda dos empregados ocorreu pela
marcação de perícia médica 31%, e, por conseguinte,
solicitação de prorrogação de benefício previdenciário
31%, acompanhamento de perícia dos colaboradores
afastados 15% e atualização de dados 8%.

Após o agendamento, o acompanhamento continua por
meio de visitas domiciliares, contatos por telefone,
pedido de prorrogação de benefício. O acompanhamento
nesta situação de afastamento é importante e necessário,
pois o empregado nesta situação fica numa condição mais
frágil e o apoio e o auxílio da empresa colaboram para
que o afastado não se sinta sozinho.



2.4 Acompanhamento programa de 
controle médico de saúde

O Programa de Controle de Saúde Ocupacional -
PCMSO visa atender a Norma Regulamentadora N.º
07 (NR-07) da Portaria N.º 3.214 de 08 de junho de
1978, conforme a nova redação dada pela Portaria
N.º 24 de 29 de dezembro de 1994 (D.O.U.
30.12.94), que trata, entre outros, dos exames
médicos ocupacionais dentro da prática da Medicina
do Trabalho. A Norma Regulamentadora NR-07
estabelece a obrigatoriedade de os empregadores e
instituições que admitam trabalhadores como
empregados, elaborarem e implantarem o Programa
de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO
e atua de forma articulada com o PPRA e tem como
objetivo criar e manter uma cultura de prevenção,
promoção, rastreamento e diagnóstico precoce dos
agravos à saúde de todos os empregados.

O PCMSO também é de implementação obrigatória
e composto por diversos processos. São eles:
implementação e acompanhamento do programa;
avaliação clínica, orientação para auxílio diagnóstico;
exames complementares; consultas de exames
admissionais e demissionais, periódicos, de retorno
ao trabalho e mudança de função; emissão dos
Atestados de Saúde Ocupacional (ASO); elaboração
do relatório anual; etc.
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Abaixo segue registro de acompanhamento de atividades
do PCMSO.

QUADRO 3: Acompanhamento PCMSO
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Mês Exame Admissional
Exame 

Demissio
nal

Exame 
Retorno 
Trabalho

Periódico

Médico 
do 

Trabalho
*

TOTAL

Janeiro - 01 - - 02 03

Fevereiro - 02 - - - 02

Março - 02 02 - 10 14

Abril - 01 - - 04 05

Maio - 01 01 - 03 05

Junho - - 01 - - 01

Julho - 02 01 - - 03

Agosto - 02 - - - 02

Setembro - 02 - 131 02 135

Outubro - 01 - 173 - 174

Novembro - - - 370 - 370

Dezembro - 04 - - 02 06

TOTAL - 18 05 674 23 720

Fonte: Demonstrativo diário / Serviço Social. Mar-Dez 2020


