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JUSTIFICATIVA 

 
 

1. A Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, obriga as empresas a elaborarem anualmente um Laudo Técnico 

das Condições Ambientais de Trabalho. LTCAT; 

 

2. O LTCAT (Laudo de Insalubridade e Periculosidade) será o Documento que irá avaliar qualitativa e quantitativamente os 

riscos ambientais, bem como estabelecendo o enquadramento das atividades em: salubres, insalubres, perigosas e 

aposentadoria especial. 

 

3. O PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) visa a prevenção da saúde e da integridade física dos 

trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle da ocorrência de riscos ambientais existentes, ou 

que venham a existir no ambiente de trabalho, levando em consideração a Proteção do Meio Ambiente e Recursos Naturais. 

Compete ao empregador garantir a implantação e efetivar a implementação do PCMSO-NR7 e do PPRA-NR9 bem como 

zelar pela sua eficácia. O PPRA, tem por objetivo, efeito de analisar detalhes do ambiente de trabalho, através de identificação 

e medições de agentes nocivos, visando estabelecer medidas de controle, atenuação ou eliminação dos agentes causadores de 

Riscos Ambientais, de forma a mantê-los abaixo dos limites de tolerância. Tem como objetivo principal à preservação da 

saúde e da integridade física e mental dos trabalhadores, bem como a proteção do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais. 

O PPRA deve ser elaborado de maneira que se estabeleça uma estreita relação com o PCMSO, os dois programas faz parte 

de um conjunto de ações visando a Saúde do Trabalhador. 

 

4. O PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) é um programa médico de saúde ocupacional para 

prevenir e controlar a saúde dos funcionários, evitando doenças no exercício das suas funções, como também a aposentadoria 

por invalidez permanente. A empresa poderá arcar com um pesado ônus em exercício do descumprimento da Legislação 

vigente, isto é; se não implantar e implementar os programas. Não se trata de mais uma burocracia governamental, mas uma 

solução para os graves problemas de saúde ocupacional que ocorrem no Brasil. O PCMSONR7 (Programa de Controle Médico 

de Saúde Ocupacional), tem como objetivo, a promoção e a preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores e tem 

por finalidade atender a obrigatoriedade da implantação e implementação, por parte de todos empregadores e instituições que 

admitam trabalhadores como empregados regidos pela CLT, com o advento da Lei: 6.514 / Portaria 3.214 e pode gerar multa 

até 20.000 Ufir’s por funcionário. 
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