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INTRODUÇÃO:

A NR -09 - Norma Regularnèntadorã; sòbr^ Segufan^ ei Mediana ;dp
Trabalho determina q^e todos os empregadores e in^jtajçõesique admitern

tràbalhadores Gpmo èrhpregadps èiãfaprem ie, implafitém o iiPrqgrama dè
Prevenção de Riscos Ambientais ^ íPPRA/ ãSsiiT como íáàianaiises globais
presente dociijtppbto apresenta ús ãèpeçt;ós lèstruturais do jprograma; á

estratégia e a irietodoiogia de .ação, a:fpÍTna :de regislro| a-manutenção e a
divulgação dos dàdos, bem como a periodicidade e a forma dé avaliação do

desenvolvimentd dõ pjpgrariia. iFambem ããÒ ptóCritos|o reconHecimento dós

riscos e o planéiarriéntó; apuai, com; ò pstabéleçime
métas a serem
cumpridas pela empresa, bem como os réspectivos; prazosi para a sua

„:írnplãntação.

' "•
íi;:.;:!;:,;;
t i •. iiwir •

i; ':'í • •

5-OBJETIVO DO fePRÀ:

o PPRA tem como objetivo a prevenção # Saúde e asírtógridadafísica dós

trabalhadores, através ::dp ;de#nvó|yimento das'; :#guirítes etepási:

antecipação, fecórthecimentó>javajiação e còntrolê dòs Fríseos ambientais

éxjstentes nós ilórais deh pbpo; :Oip

||id|ramà de cáratór

permanente e dinâmico, tiij#àntóntadò na persperdivaídeíque um ambiente
de trabalho saudável ;è Seguro é fundamental para a ernpresai que busca a

excelência na realização de suas atividades e na; presèrvpção da saúde dê
seus funcionários, prestadores de serviços, clientes p visitantes. Este
programa constitui-se numa ferramenta de extrema importância servindo de
base para a elaboração do Programa de Controle Médico e Saúde

Ocupacionai - PCMSO, obrigatório pela NR-7.
.Muu.cii)aV.<K'-5ai)
-ViA
C.rripjSáao Permanente de [...cipórro-
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Para que pobíjpt^o |p-pp^

fundamental importância

que o empregador atenda ão plano de ação locâüzàdò no hriâl deste
documento.

- •'

FOLHA h'

6-ESTRUTURAÇÃO PÒ R^
RutJMCH

A) ESTABÉLEGiMÈNtO D METAS EPálORiDAE)ES DO PROGRAiyiA:

OPiànejamentò anúaí visa decidir antecípadamentel [dJqae fazer, de que
maneira fazer, quando fazer e.quem: deve fazer, para'!ò}àicanÇe de uma um

ambiente de trabalho3eguro.

O planejamento apuariam; eàtàbelecimentps
é qm
recurso gerencial que permite e^beleçeri a direção d ser |seguida pela

organização, visanda um- rnãipr grau de interação com, p;|ambíente. Trata-^

de um processo contínuo durante p qual
definidos le revisados as metas e
prioridades da orgánlzâção de acordo 'com a gra^idáde dos riscos
|'i 1-i;::!::
" ,•

^ identificados.

Oplanejamento efabptadp,para o desenvolvimento; dekd:;programa pode ser
visto juntamente comíO Gronõgrama de Ações conforme item abaixo.
. iK!:

B) CRONOC5RAMÁ DE AÇÕES DO PROGRAMA:

H' ,
: i

i'

•;

-1

o crprpgramá dp açqê? p um ;insb^umenb):;:d^

é controle em

que isão definida^ g;detaihâdd^^

a sémfn

executadas durante a gestão deste doçumérito para qué áejam alcançados os
objetivos deste PPRA. As prioridades estão; definidas; no Cronograma de
Açõ^ localizados ha/pagina 22 deste documento. j|s:prioridades são as
tarefas a serem executadas nos primeiros: meses no Qónógramá

£-iiaHíís;fo.Pè:im.-\i»ínu; íH*- l •'V'-/''-!"!»';. '
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manutenção E DIVULGAÇÃO DOS
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anos, constlttííniThTstóriSTÍico^^^admlrt

deste Programa.

administrativo- do desenvolvimento

MANUTENÇÃO
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aisposicão dos funcionários da HmBzacSn d?o!.h "'""2'°®
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,fábalho
(Sm edos
doSforS
Ssdo da omprosa
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«nJadi^SmaftaSS™''
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^

avaliação

""

implementação
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SãS°dt
S^o'
•itorlda<& e- ocranogTá™ * S<5Sô

ocorrerá èàta revisão Lmnrp Lf h^P
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•»= = •
^ realizarem
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dé 29 de dezembro de 1994, corforml Léi 6.514 dèril: de ídezeimbro de

Reduzir ou eliminar os agentag de risc^ ambiental deteefcados, para ní^is

cornpatíyeis com os limites de tolerância da NR 15, Portaria 3.214/78 do
Ministério dó trébaiho e Errtptegp, ou éóm òs valores da ACGlH (AÍ4ERIGAN
iAndli^r ás açSjei;previstas no PPRA;
Propor novas ações para o ano seguinte;

Reavaliar as açõfô bãó desertVQlvidas;

na empresa; :

Reconhecer novos agentes ambientais inseridos nos ambientes de trabalho
; d%empre^ através da APR;
Eliminar ou minimizar os agentes ambientais passíveis de causar danos à
saúde dos trabalhadores.

H;;T

7- DESENVOLVIBIÉNtO DO PPRA
A-

Ná élábpraçã
PPRA seguimos as etapas que còrt^iSimi
|i*9j6ne Qcüpacional, que (insiste em ;antecjpa^p|, :réc;on_h^

avaliação, rilonitoramento e controle dòs riscos ambientais existentes m
ambiqhte de trabalho: utilizado a ferramenta APk (i^ãíise Preííminar^ d
• . Riscp^.-

AAntéqpaçao; di^

1 ;;:rij

i'-;-:-

analise dé ^r^^ deiIc^s ínstaiaç^é;;

métodos ou processo de trabalho, ou de modificação dos já èxístóh®

;'yisandp-idèntifírar'^

sua redução pü èlimíria^a

•-

ívliimcpili

San Jo.itddbsípj^j.v' '>!'•» i

C<iil"SSáO PerniánéMie <ie. LíÇjl^ Vo

DATA

Rubrica
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Após a antecipação vem o Reconhecimento dos riscos ambientais que contem
as seguintes'itens::.

a) a.sua identificaçãojí
íi i :
b) a determinação é localização das poSívels fontes geradòras;
c) a identificação das possíveis trajetórias é dos meids de propagação dos
agentes no anibiente cie trabalho;:

1'

d) a identificação das. funções e determinaçãG do núrhefp de trabalhadores
•y:

o) acaracterização das atividades edo tipo da exposição; i|

f) a obtenção de dados exigentes na empresâ>; ihdicàtivds de possívé!
:coniprometimeni» dasaúdèdecdrrente^d^ trabalho; fi;I .1
g) os possíveis danos à; saúde relacionados aosiiriscos identificados,
disponíveis na literatúra;técnte^^^

;U:1 ; •

h) a descrição das medidas de controle já existentes.

, |: j

Aavaliação quantitativa deverá ser realizada sempre que necessária para:
a) comprovar Oi controle da: exposição ou a inexistência risCds Identificados na
.;ètaRa.derecphhecimento;::v::.:v.,.:;^^

b) dimensionar a exposição dos trabalhadores;

:K ;;'

.^í;;

c) subsidiar oequacionamento das medidas de controle;; i; j ; ;i
O PPRA será tanto; maiá árnplp pu mais compleija»,! defendendo da
identificação dos riscos ambientais na fase da !áhtecipaçãp ou do
::i:reconheGirnent6;;;' '•

IZII

:Erri conforrnidadè com o que reza a

í

são considerados RIsÇpS

Ambientais ps Agentes FíSicPs, QUHnicPs:i:e B^^
existentes nos
ambientes de t?3balhp que^ érh função de sua naturara, concentração e

tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do: trabalhador.
Dessá forma, PS Riscos Ambientais podem serf:

I!• •V^
i i '!

;^)

s^p as

expostos os trabalhapresy -tefs

fprniãs dè; epèrgía às piiais: possarn estar

pfessâès anormai^

temperaturas extremas, radiações lonizantes, radiações nãò-ionizantes,- ihfra:SOm.-:

.

;.l.' .

.C;dtus<AO PeriT'áhenie rie

CONFERE CÓM O ORIGINAL ^

OATA^

iã! •
Rubrica
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Químicos: são substâncias, compostos ou'produtos que possaim

penetrar no organismo pela via respiratória, em forma 0^00^3 f?mo?
"^tuWa da aSadS

lífSão

.

®''sorvidos;ipelo organismo por

y. ..

.

i

1.1.

SngS"Sra^?SeS°
SipSa°'^^^°

.1!*

!

>.

"

l:r- , ;

jÜí:

H.

* .*.1' •'

«>7°
contamos com oapoio dos .colaboradores da

;ÍY;íníMMaó:Pefntáí»;^^^^

CONFERE COWl O ORIGINAL
'

narA

ML
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u
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Atravôs de Visitas e
dè Consultas ã

Riscos AmMeníais
APR

UteratúfQ Específica

;;Localizar Fòiite
Cerádoniido '

Localizar Ponte

' Réáii;rar:ln^eç&o
^daSe!gufança

Rísco.Arribfentál.

G«adora:do

RisddAmbientei
Identificarbs';
Fúncídriàribs' -.
Expostos'

Ay^|wos:Ri8i5o8
Ambfeíteis

Realjúr
tèvantamento do

^ deExpostos

Clmenslonara '

;.RealaarAyalíáçao

ÊjtpboJçàbdós

Individual

FunciòhâHbs ;:
PCMSO

Comrolé Médico

Tremainentos
Controlar os
Riscos

Ambienteis

; Cursos èPolestras

Equipamentos de

OoíermínarEPG's

Proteção: Côiétiw
Eqdteamentos dé
ProtecSo.IndlWdiral

Detenninar EPrs

Qualificara

Usar Equipamentos

Prí^nçadòs

R^s&áré
PlÍAilaárDadóa
dqí^ogramà

^pécífieos para

Agentes Amtâentals'

Mediros Agentes

BàbioràfiFbtmasde
Apresentação e
RegistrdS:de Dados

Reíatórlg dò PPRA

EstebelécerSísteina

Informatbadd Fazer

.
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C-IDENTIFIGftÇigí;!^ MEDIDAS

\

Sempre _que for verificada uma ou mais das situaçõês Idiescritas a sequir

serão adotadas as Medidas de Controle propostas:
_

_

11/'

,•

'

na fase de Antecipação, do risco pòlencial à saúde e

constataçao^da nãtur^ ãgrèssiva do agente;

í^^^ ^ ^^oheçimento, de riSco evidente,
àsaúde e da
[i í; F :

natureza agressiva dojã^nte;

trSS^^^t
das avaliações quantitafival da: :exposiçâo do
SPP
dg; riscodestes,
excederem
os limitesde d^
tólerancia
previstos
NR-15; 0^;^^ent^
na jirsencia
os valores
nlimites
de exposição
í^u^ial Hygieni^; ou, ainda, aqueles limites iqüè venham a ser
esabelecidos em Negociações Coletivas de Trabalho, à&àe que sejam mais
ri^rosos do qued os criteiips tecníços legais estabelecidos; !•

n

)

^fônfrole Médico
da Saúde (PCMSO),;ficar icaracterizadb
observados à saúde dos trabalhadores e é

situaçao de trabalho a;qual eles fi

^

j

MEDIDAS COLETIVAS DE CONTROLE:
3: '

?
xy •'

° des^TOlvim^to e a implantação das m^idas; coletivas de

deverão
pbedfcer aouseguinte
hierarqtiía:
Is:;;;: rfOntiação dós
_controle
M^idas
que eliminem
neutralizem
a utilizaçãciíoÚ-ã
'''^-'^.'^"sideràttesqrejudiGiaisà saúde-Coriúú^

-no:Medidas
a liberaçãonaouTi^etória;
a dissémihaçãofíiOs
ambienteque
deprevinam
trabalho -iCõhtrole
I i agentes de risco
_ M^idas que reduzatn Ps níveis de conçeritração ouÈa inténsidade dos
ambierite de trabalho - Controle no i|rnbientè;

^^idas que reduzaiii: ps níveis de exposição dos funapriériosiaOs agentes
dp Proteção Individual uaprppria^^^ - Controle através dé^Éí^fô
üspió Eduipamentosi
de

deste Mgrama, ^i feito o ReconhélãjÚerítOi dos RisePs

Ambientais, bem como as Availa^Sfig
|.

pm

postos de

Sao JUrfo liósP-MÚK,

C«ii}>'S.sao Permanenie oe iiciinÇAo -i

CONFERE GOM O QRieiNÃL
DAfA

%
Librica
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trabalho, segúihdorse: as recomendações ;è os pròcedirnentos técnicos
estabelecidòs nâ beisía^o vigente- pará: a medi^oH
àgenfe
ambiental Identificado.

f! fl ^

Convém salientar qué, durante o procedo de'análise,dás medidas, outras
soluções poderão ser artçofife^^
çu^iidas. p^e
modo, toda adoção dé mpdidá :de TOnttpfe
um estudo •maiS:;Pi'Ofündo dfi süa víabílidarip térníOQ g áGbnômica> 'bèrn como
>nos locais de trabalho.

;

- Nos aipbient^ de trabalho erb:que p:;MSp|§

MIIísp; não é cajjaz

exposição dos trabalhadores;

íl tí:;

de rèduzir a ipterisidade dai
dèiiiiseo ipara valores
inferiores ao Limite de Tolerância, sugere-se a limitação do tempo de

- Os locais de trabalho deverão ser permanentemente limpos e Organizados;
- Implantação do Programa dos 5S Japoneses - Um Programa de Qualidade e
Produtividade nas Empresas, que tem esse nome dévidò às iniciais das cinco

lPú!aVras^ japottòas que sintetizan:j :; ás;:;'|te

Dêsearteí;

^tfunia^o, Limpdza, Saúde e DisciRlíiiá^;'|;:--í^

ÍÍrí|^'0-':

\

«IdriíL^Hviwòicipíii Ue Sad joát. dos Patos Md 1
I :C'i|jÍW.sf»ó Pèrntan«'>t^ de Licdaçao

CO^REitõM Q.ORIGINAL
an . °3

,i'.— •

íudrtca
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8- RECONHECIMENTO DOS RISCOS

Posto de
Trabalho:

Função

OPERAGlONAt:;

RECONHEaMENTO
Descrição das Atividades:

ENGENHQROOVIL:

Sa.bóra.í^jèti3s;de;wgenharía:,^^^^^

CBb-2l42«05 '

a 'jòp^çlp i. e manufençãoí ^doS'.

i^pr^dlnteríte.ilPQâ^^iPíyfâr: consüitoi^;:
QuantidádédéTrabalhadQres gxpfHtoe

^aJbQrarip^ÚísàsiteciWÍÒqica^^^

1

" v;í:;í:---'

Caroáhoiãtià

j! rM:::!; v , i ' • '

• 44:tibra5 semanais^

DESCRIÇÃOPOS LOCAISDE TRABALHO

llámínsgãò-^e^VentiláÇãoiNatti^^
Cântarosdéòlãrá^ Trabalho ai^èb^vViBdlai^òèiiúmli^ci^

AGENTES NOaVOSlDEafriFICADOS ~ AWÃtiisE OUALrTMIVA

Caloria

Agente

dò Agente

de Risco

QÜÍMIdÓ

•Poeíradéi

Exposição

Ponte
Geradora

Trajetória

^

: Epi^/Epç : ;
Recomi^dadòsi

:;&/entúãii

: Ctontato:!:;:; vij^sbraiíérrtfadáí
'dlrètó.cbmiá: :x-

:Çfculosjde ^urai^
L-. e Camisa mangaj

;; de terra e

• iilloriqa.- '.d

^iidehiòlIcgoV:;

ÃlcQoliGef;

iirlHtttóip::

••'i-CòntatDíihf:

^lÁicóol.i^;

:;(P«wençSó';
Ccvid-19)

Habituai

díi^iicòEã^

:tfêo;RÍéiâmènd3d6

iQlifhá tfpidp da:
;Í;rP;f^fãÒ--"r-^-

Çãmiss''frânga ion

ÍBIÒi^GQ:

;Habitiiàf:

p^ídamentós;:

'M:-.

Prot^ Aiiditivo,

Habiiuaí;

Ar

;'Ar:

::-;:;hígiènlza^o:dòsíi

.;;Furígò5.:j

Bactói^i:

. Sillcosé

;pbs: Çpoógramãdê

é Vírus :l

.írritahÍB:íara'ds,
•':->òlhbÍ^:pale];Causa dotes dé

•:pe!è^ína^p:i(iãrtdà'debele-

:;::M3qulnas.e= ^

;

Rüído'

Dérhab^ de
. còntatoe

--icabècà.l: 'ílL
-^RDlêncla;^^:-'
püeíntódürasds

ibnízanité'
^

ntratO-i;:;;:!:'

•i.^^tevefbente:;;'.

•iy'7ò^íi;:y
hlgíenlzar;;
"^as-rrôoàP:!
RadJâçãóJ

Danos'

•lilP^biArèfi;:

escavado,

utilizado;
' .'para

Pc^raeis

;;<ândíriorÍádO:;

:!• apar«lhp.s;de arü •

;;;; ;co;^Idpnadò^^^d^ ierscHtórto:. ;'^'! •

EWS RECOMENDADOS PARA FUNÇÃO

;s:f '

'ÒbSeiyaçao!:Nas3bvtóaçl^:;^n€dras;de.ès(!^

iC«íú>Í!^íi^òif?ífmaíjert

CONFERE COM OORÍGINAL
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9-DIRETRIZES Ig EPI NO

A) OS EPI ÜSTAt$)S |3(3R:eJNÇÃÓ SÃO ÂDEQUaIoS PARÍiV OS RISCOS
AMBIENmiS ;iIDENTiraGADOS;
0^^ MESMOS ESTÃO EM
GONFORMEIDADE COM AS, DIRETRIZER DA liSÜBSEGRETARIA DE
''"•"""'^'''^DOfRABALHO.

!'.
BOm DE SEGURANÇA i :

ÕGULOÇ:0E;SêGURANÇA

1

1 :::

• MASCARA PFFlf;-.1
CARACBIE COM JUGULAR
• •••: :PRGtet0Rísolar;^'ii..
LUVAS; DESEGURANÇA ;i

ENGENHEIRO ÇML

Observação: í^o final;: dó F?iPRA está ârièxadó dicasl ie^ücnéritações, sobre
prevenção do Govidig^

:

:

j

•

Em^nfb^ade contó. que:ddtefmina a
us4dosÈquipamentos dè
neuplizarem os agentes airiblentais: encontrados. Para que a Empresa
melhor atenda àessa disposição legal, deverá considerar ptque se segue*
- Selecionar o ÊPI ;5feeniearnente ádequá&^ ativjc^de exercida 'pelo
Proteção Individual e necessãfip sempre que outras mèdidas dé controle não

tratfâlhador e ao risco aò duaí está exposto, considerando-se a eficácia dò
equrpamento para o pontròle da exposição áo risco; fcíém como para o
pnfoitodopsuádp/^gyndq^^^^^^

:

ltr^alhadores Prógrámps
de trêínamento
-- Admiss^
e Periódico
dos
quanto a OTrétà^
utilização Pré
de çádã
tipo^dé EPI,:6
orientá-los

sobradas suaS-ljmitáço^dejli/tt;. ] -

- Estabélècèr procèdímentoí è íriormas qué devèrao proniòyer é controlar o

fornecimento, o uso, a;.guardá> a higienizaçãp, a conservação, a manutenção

e a reposição dps iEP^^ . visando gàrántir.; as cofeiíGfíGs dG- nmt-í.rsw
originalmente estabelecidas; :•^

j: CONFERE C# O
DATA,.

|;i
M
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«eotes ae rtscosamBtalS^ ^
Emprego.

P^i?:S»o:c®t|? és

CA expedido pelo Ministério do Trabalho e
TRONAMENTO:

10-

;' '

ME IODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA

'''«enSe^?fic^'"'^'= tolsranc,a para cada
compensação "A" ecircuito de resposta iente^^fSL^wT"Aq°iP t''

feitas próximas ao ouvido do tSador.
iJriMiÍT;:!]!:!:

Líttüíí!;'';;:'

:.;:;;0)iivi><s,ao:^éc''>i«^!Í!fe'rte't.í^

CONFERE COM O ORIGINAL
OàTa.

Q.k

o%

ubrica
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âSTfSSSI^^r
A^
eU;os.«tesOe'
Ittiyel de ruído intermediário será considpmrtl, =
encontrados de
permissível relativa ao nível imediatemSl

exposição aníveis de S

estejam adequadamente.

exposição diária

S

^^Pi^ ^eftitida

mdtviduos que não

RUÍDO
MAmu EXPOsTçÀO DíARLV
dB (A)

- '

85

PERMISSrVFL

H t::::*;;j:..NsTi

8 lionia

:i:;;:;8ÍSÍ
87

O horas

88

Ú

Í:/.Í89:í

-í

;

90

e 30' miiivitos;

91

' :9l;^
;r

93

2 horas», c 40 minutos
2 hofâí» e 15 rmnufosi-

04
95

.2;ífâ^p;ipÍH
J,liora.e;4S:Dirnutos i

y:M{:
:-;9g;;:

í Iiora e 15minutos .1

100

45 minu^

104

í;
ii

íj

; i05^P
pjoè;'.
;-ios:;;r

.25'mmütQ3Í:i:-^

:|
;í

110

15 ttimufos

lis

_7 minutos

i|
i

'^•;C'ül!uASáo"P&rmày>en|le;tl6;l^

CONFERE COWI O ORIGINAI
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RUÍDO

27/01/2022

J

As medições devem .sér realizadas por Dosímetros op|erando no circuito de
compensação '^A" e eircüitçi: dê resposta'íéntí
realizada
próximo do ouvido do trabafhadpr. Metodologia ;utilizada de acordo com o

anexo-1 e 2 dáiNR-lS da Portaria NP 32M/78i dojMTE le E;GIH (Conferência

Americana de higienls^s Indüíltriais Governarrtentais)J| .,i

Metodologia, da FUNÒAÇENTRQ - .Fundação ÍOrge puprat Figueiredo de

Segurança eMêdíeina;dOTjabalhoNHQ^pí^^^^^ :.V
11-

'

GRITpRICfePAR^ÁVA^

A) EFicÁCB pÀS rif
As medidas dè controle adotadas pela Empresa, bérh'como aquelas quê
deverão ser estabelecidas, serão periodicamente:! avàliadas, levando-se
em considêra^ò os: dados obtidos, nas .avaiiaÇõès anteriores e ho

Controle Médico, prèvistp na-NR-O?. Cumpre sáliéntâr que as ações
previstas neste .progrãíiiá: sãp; integradas com o Prógfarná de Controle

Médico deSaúde ÒeupàGiona! :(pCMSO).

jili

1

B) arqijivaMent^

Ós arquivamentos das tiocumentaçõeslpriginate de saúde e segurança do
; trabalho éncontranirse arquivados na Sêde dalèrriprêsa, a documentação
original devè permãnecer;arquivada por um prazo mínimo^ de 20 anos
conforme ojtém:
dà:;Noriirva Regulamenfedorã JOSl ;. il
!

12- DÉEINIÇÕ|S;D^:re^^
EMPREGAPORr•.''

li'Í:1"1

Estabelecer, implerrteritár e assegurar o curnprjrnentO dasl açõês
contidas ho PPRA como atividades Permanentes dà.emoresa:

CONFÉRÉiCÒW! OipRlGlNAL
.•
Õ'Ò U^íA'G'''4

-

w'•
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nianeiPã àpiropriáèa ;e sunciente, sofar^

os agertes ambientais ;eni seus locais dá trabalho Pe sobre as formas

adequadas;des|prev§há;defo|sjisro^^^

\Z5

'

• Garantir aos GoiabòradGr^ ainterrupção ímediatlá dè suás atividades
sítIL
casos ide
ambientais;

F a; concentração e o

na ehipresa;

• Dar suporte móral; écòhOmico efinariGárO â apljcá^o desse piano

. plaborar^;;part|ÍRar,tÍò;!PPRA, seguir as orienteis recebidas em
as ;Gcón|nGÍas que, a seu

• Seguir todpáás
á;árattedimèntòá:dá;á^
Segm ps procedimentoá de sua; tarèfo 'conforme• as Orientações
recebidas npSitreinãmeht^^

1:,:;;^=^

Relatar aos superiores
'íLfti S»

I
ftiiDnca

•

&n<iue/ na sua

folha n
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i; iemí
27/01/2022

•^Wéãp::;? :guartía dos,^

recebidos dá-empresa

IP I
'í ! -

GOORDEimOÒR PO PfiQGI^^^

!-

:

r. 1..
: -

» Ga^tir p çufpprpentpi;^^^

da jdocumentação e

widendãs de :|ij3liÉaçãd

férraáièriÉas dé segurança
^iuraniça, e
e saude
saúde

SS

PÍeánSTdl Ss

. Coordenar ode^nvolvimento e implantação do PPRA> na área ou setor
• Delegar responsabilidade e autoridade;

li 3 ;

• Designar pessoa responsável para odesempentid lelréfáL específicás
desse programa, sob suã: orientação.:

;; T

'

em caso de^V
nsTOftínciònãnps;aparálisáçãòirrtediatal.dísuas
grãve eliminerrteç:;^^,
ji g "''1-atividades
• Supervisionar a e>^çu^d.das ativMades
1- -•
,

tvliiincipa» de Sat) JóAó íios Píítns. •vi»v

iCoin»!4saó'Pe'nianeni(j dejLidilaçiío •

. CONFeRe COM P ORIGINAI
23
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GRONQGRAMA DE METAS EPRIORIDAD^ - 2021 /2022:

As prioridades estãp .fÍêfinl(Jas|-nojCronog^^ de Ações^aseguiri As .priorid^ès sâo ;:as tarefas a.^rem:

execüiadasinosprimdíids myes no Cronograma de Ações.

açSes

METAA

ESTRATÉGIA E

ATINGIR

MÉTODO DE

AÇAO

•Eialwração.cíâ •
Ordem íçServiçO;

;; '...PreyençSpidaTí;:

;ãúdeht^ie.cfòéni^
decorrentes do

- doTrabalhó

Treinar01 p^soa.
f»ra designadoide

' '-&áfôÍitbÃ:;': ..Í--

, Pr©/en^O;dôf
.. deco^ni^ido ::;^

.Conforme NR-Ctô
: Treinamento,

;.fntr^ütoria:dé

ii^urençáhp ^
icolabofadorâ^'

tralaíriòiii
PrevençSode :;
acldentfôedòéhças.

:2021

t. í:

i;"CARGA:

i

:HORÍRU

RESPONSÁVEL

2 horas

:átó'déSaúdèe
Seguran^cfo

TrifonAar asdl^a^ e
;;;Pro^íàhálda i;

i:;;;.^pr^ádc^ ié'dosi:/•V
e^i:i.^prt^áàicss5otfte
::^Dre^rénc5ódeic}déntes •

^.i.Tlrabaüio. .•:
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MAKIXIMUS
EMPREENDIMENTOS

[iHM
Rubrica

TOMADA DE PREÇO N°006/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
I

DATA: 07/04/2021

V
\

HORÁRIO: 08:00 HORAS

TERMO DE OPÇÃO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E/OU EMPRESA

DE PEQUENO tòRTté,

A MAKIXIMUS EMPREEENDIMENTOS.EIRÈLI, estabelecida èm São Luís - MA,

inscrita no CNPJ sob n.° 19.543.790/0001-80,.corrrséde na /Jiv. Nina Rodrigues, n^07,

Edifício Península Mal) e Oficcès, sala 114, pavirnentp OI.^Baiiro: Ponta d*Areia -.èão
Luís/MA, CEP: 65.077-300, Estado, do Maranhão, por intermédio de seu representante

legal o Sr(a) Cristina das/Gra^s Aramaki, C.P.f/ 027.|f'37.953-87, OPTA pelo
tratamento diferenciado e fa\^orecidp; estabelecido ÍDelà^Lei Complementar 123, de 1.5;de

"dezembro de 2006, nos teijrhos do' aíl': 3i0, pstàndd^apta a usufruir do tratamento ali

previsto e DECLARA se^í ( )Microempresa (X) Empresa dè Pequeno Porte e nàó
possuir nenhum dos impedimehtos previstos no § 4b do artigo .3o da referida lei.

DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os
benefícios da Lei Complementar no 123/06, caracterizará o crirfie de que trata o Art. 299

do Código Penal, seniLprejuízos; do enquadramento em outras figuras penais e das ^

sanções admlnistratívasjprdyistás na Lei 8.666/93".

DECLARA, ainda/que-á enppresà está excluída das vedações dó parágrafo 4° do art.

3° da lei complementar;ÍÍ23/06, de 14 de dezembro de 2006!'e que.seicompromete a
promover a regulariza|çãó de ^eventuais defeitos ou restrições jexistentes .na

documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja deciai^ada vencedora.
do certame.

São Luís, O^de ABRIL de 2
ií.i " • ' =

MAKIXIMUSEMPREE^DI
i 1

' ICRÍStiNA DAS GRAÇAS ARAMAK
PROPRIETÁRIA

.1 .i!

Av. Nina Rodrigues, n°07. Edifício Península Mall e Oficces, sala 114, pavimento 01,
Bairro: Ponta d'Areia - São Luís/MA, CEP: 65.077-300, Estado do Maranhão.
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FOLHA n®

MAKIXIMUS
EMPREENDIMENTOS

Rubrica

TOMADA DE PREÇO N°006/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 07/04/2.021
HORÁRIO: 08:00 HORAS

\

DECLARAÇÃO DE LOÇALIZAÇÂO E FUNCIONAMENTO

/ '

\

!

A MAKIXIMUS EMPREEENDIMENTOS EIRELI, estabelecida em São Luís /

.

•

"i

"

'

1

MA,

/'

inscrita no CNPJ sob n.° 19.543.790/0001-80, com sede na /^v. Nina Rodrigues, n°07, .
Edifício Península Maü e 0ficces,'saia lU,,paviment9 Òil, Bairro: Ponta d'Areia - São
Luís/MA, CEP: 65.077-300, Estado ^dò Maranhão, por intermédio de seu representante

legai o Sr(a) Cristina das Graças Aramaki, C.P.F. 027Í437.953-87 DECLARA está
localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo',, sendo o locai adequado e
compatível para o cumprimento,do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas
instalações.
/. , >
,/

Declaro ainda que a empfesà^dispõe de escritório^''dotado

de instalações, recursos

humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

/

LOCALlZAÇAO DA EMPRESA:

,

/

/

i : '

/

ENDEREÇO: Av. NinaiRodrigues,, n®07, Edifício Península Mall e Oficces, sala 114,

pavimento 01, Bairro^: Póntã d'Areia - São Luís/MA
/

ClDADE/ESTADO:;Sãò; Luís/ Maranhão

CEP. 65.077-300/ ,
^ •

í

5

TELEFONE: (98)9816^100
PONTOS DE

RÉFERÊNCIA: DA DIREITA: Av. Nina Rodrigues

DA ESQUERDA: Bangalô h ordeste (Restaurante)

FRENTE:' Escritório Arquiteta' Tânia. Barreto

! i;
I/ ',
/

São Luís, 07 DE ABRIL de 2021.

CRISTINA DAS GRA(

PROPRIETÁRIA

Av. Nina Rodrigues, n°07, Edifício Península Mall e Oficces. sala 114, pavimento 01,
Bairro: Ponta d^Areia - São Luís/MA, CEP: 65.077-300, Estado do Maranhão.
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&
Av. Nina Rodrigues, n°07, Edifício Península Mal! e Oficces, sala 114, pavimento 01,
Bairro: Ponta d'Areia - São Luís/MA, CEP: 65.077-300, Estado dò Maranhão.

folha n®

MAKIXIMUS
EMPREeNOIMENTOS

r^ir:

liLLLUi
Rubrica

Av. Nina Rodrigues, n°07, Edifício Península Mal! e Oficces, sala 114, pavimento 01,
Bairro: Ponta d'Areia - São Luís/MA, CEP: 65.077-300, Estado do Maranhão.
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Av. Nina Rodrigues, n°07, Edifício Península Mal! e Oficces, sala 114, pavimento 01,
Bairro: Ponta d'Areia - São Luís/MA, CEP: 65.077-300, Estado do Maranhão.
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FOLHA n'

/^AAKIXIAÁUS
EMPREENDIMENTOS

/\

TOMADA DE PREÇO N°006/2021

I

Rubrica

\

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 07/04/2021

HORÁRIO: 08:00 HORAS

.

jí

DECLARAÇÃO DE QUE qS EMPRESÁRIOS/^SÓGIOS/DIRIGENTES/
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS NÃO É (SÃO) SERVIDORES PÚBLICOS.
t-.x

. \

l

A MAKIXIMUS EMPREEENDIMENTO EIRELI; estabelecida em São Luís - MA, inscrita
^

.

-

•

.1

I'

no CNPJ sob n.° 19.543.790/0001-80, com sede;na Av.rNina Rodrigues, n°07, Edifício

Península Mal! e Oficces, sala,114, pavírnento.OI', Bairro: Pòhta|d'Areia-São Luís/MA,
CEP: 65.077-300, Estado (J6 Maranhão, por intermédio de seu representante Jegal o
Sr(a) Cristina das Graças Afamaki; C.P.F; 027.437.953-87,, declara, QUE o empresário,

sócios, dirigentes, e/ou responsáyeÍ;técníco não é/são servidores públicos de nenhuma

das esferas •Federal, Estadual ; qü Municipal, ^fexercendo funções de ^gerencia,,
administração, tomada de decisão óu assessprarnento, na forma do Art. 9° Inciso II, da
Lei Federal n2 8.666/93;;ipará fins a que venha impedir de participar de licitações em
órgãos

da

Administração

Pública

Federal,

Estadual'

ou

Municipal.

Declaramos, ainda,/ter ciência dé todas'as solicitações e condições para habilitação,
i'

'i

1'

í

/

'

' '

em conformidade ao referido edital! ,

/
/
1

São Luís, 07 DE;ABRÍL5de '2021.

/:

/• :

n
íL CRISTINA DAS GRAÇA

r

PROPRIETÁRI
Li»"'

Av. Nina Rodrigues, n°07. Edifício Península Mall e Oficces, sala 114, pavimento 01,
Bairro: Ponta d'Areia - São Luís/MA, CEP: 65.077-300, Estado do Maranhão.

FOLHA n'

MAKIXIMUS
EMPREflOIMENTOS

TOMADA DE PREÇO N°006/2021

Rubrica

TIPO; MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 07/04/2021

HORÁRIO: 08:00 HORAS

/ .
DECLARAÇAO DE ELABORAÇAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

!

.^

j

A MAKIXIMUS EMPREEENDIMENTOS EIRELI, estabelecida em São Luís - MA, inscrita no.

CNPJ sob n.° 19.543.790/0001-80, com sede na Av. Nina Rodrigues, n®07, Edifício Península

Mall e Oficces, sala 114, pavimento 0"^ , Bairro: Ponta d'Areia - São Lu^s/MA, CEP: 65.077-300,
Estado do Maranhão, por intermédio de seu representante legal o Sr(a) Cristina das Graças

Aramaki, C.P.F. 027.437.953-87, DECLARA,

'

/'

>

h ;•

Penal

\

•'

/

• í: • \ i' '

'

Para fins de atendimento às exigêriÇias editalícias, sob as pencas da liei, em especial oArt. 299
Código

do

/ •^Brasileiro,

que:

a) A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira Independente
pela licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,

informado, discutido ou recebido dè qualquer outro participante potencial ou de fato desta

Licitação

por

qualquer ^ meio

ou /

por

• qualquer

pessoa;

b) Aintenção de apresentarj a^ proposta elaborada para participar desta Licitação não foi

informada, discutida ou jrècebidá dé qualquer óutro/participante potencial ou de fato desta
licitação, porqualquer rnèlo ou porqualquer pessoa; f

/'íi I

c) Que não tentou, por qualquer mejo ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato desta Licitação quanto a participar ou não da referida ,
/('['••

licitação;

;

/

I

ii

>

^

I

;

i

'

j

/ '

d) Que o conteúdo.da propòstá apresentada pará participar desta Licitação não será, todoou em
parte, direta ou indiretamerite, corriunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial

ou de fato desta Licitação antes,da adjudicação do objeto da referida jlicitação; 1

' . : ít • ' ', • '
l|I
//
'I í/
;
e) Que o conte.údo da proposta apresentada para participar desta Licitação não, foi, no todo ou

em parte, diretajou indiretariiénte,informado, discutido ou recebido de',qualquer integrante da

Administração'jdp Município de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, antés da abertura oficial da
proposta; e

'

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e* nfofrriações

para fipn^-las.
Atenciosamente,

j
J

L

São Luís,'OJide.ABRIL de 2021 ^
I

'

.

//

^

-r»

0^^

CRISTINA DAS GRAí^ASTA
PROPRIETÁRIA

Av. Nina Rodrigues, n°07. Edifício Península Mall e Oficces, sala 114, pavimento 01,
Bairro: Ponta d'Areia - São Luís/MA, CEP: 65.077-300, Estado do'Maranhão.

(Çí-r- 4:^3- ^

folha n

MAKIXIMUS
íMPRtENDI.MENTOS

Rubrica

TOMADA DE PREÇO N°006/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 07/04/2021

/:

HORÁRIO: 08:00 HORAS

DECLARAÇÃO DE CLASSIFICAÇAp DE MAIOR ATIVIDADE ECONÔMICA

AMAKIXIMUS EMPREEENDIMENTO EIRELI, estabeleGÍda em São Luís - MA, inscrita
no CNPJ sob n.° 19.543.790/000t-8p, çpm sede^na Áv.Dlina Rodrigues, n°07, Edifício

Península Mal! eOficces, sala 1/14,'.pavimento 01, Bairro: í^ontaj d'Arela - São Luís/iyÍA,.

CEP: 65.077-300, Estado do Maranhão, por intermécJio de seu representante legal o

Sr(a) Cristina das Graças Aramaki, C.P.F. 027.437.953-87;^ ,\|de ::lara, QUE OCNAÉ DE
MAIOR RECEITA É:

^

41.20-4-00- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

São Luís, 07 de ABRIL de/202

CRISTINA DAS

' "

Av. Nina Rodrigues, n°07, Edifício Península Mall e Oficces, sala 114, pavimento 01,
Bairro: Ponta d'Areia - São Luís/MA, CEP: 65.077-300, Estado do Maranhão.

.f

FOLHA n*

MAKIXIMUS
EMP8EENDIMENT0S

Rubrica

TOMADA DE PREÇO N°006/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 07/04/2021

HORÁRIO: 08:00 HORAS
/

DECLARAÇAO DE CUMPRIMENTO DOS REQÜSITOS DE HABILITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
í.' ,

Prezados Senhores,

ÁCf.

S

V li

i

\
t

\
A MAKIXIMUS EMPREEENDIMENTOS EIRELI, estabelécic a em São Luís - .MA,

inscrita no CNPJ sob n.° 19.5^3.790/0001-80, com,séde-natAÍL Nina Rodrigues, ,n°07, :
Edifício Península Mall e Oficces, sala 114, pavimento/Ò1, Bairro: Ponta d^Areia - São

Luís/MA, CEP: 65.077-300, [Êstado!do^ Maranhão, por^íntermécJio de seu representante ^

legal oSr(a) Cristina das Graçás^^maki, C.P.F 027.437.953j-87Í DECLAF?A,''sob.as

penas da lei, que cumpre Ipleriátínánte as exigências e os requisitos de habilitação

previstos no instrumento^convocatório dá TOMADA^DE PREÇO N°006/2021,_,realizada

pela Prefeitura Municipaj dé SÃO JOÃO DOS PAlpS/MA. |
São Luís. 07 DE ABREide 2021.;..f

,Cnstlna das Graça
PROPRIETÁRIA

Av. Nina Rodrigues, n°07, Edifício Península Mall e Oficces, sala 114, pavimento 01,
, Bairro: Ponta d^Arela - São Luís/MA, CEP: 65.077-300, Estado do; Maranhão.

folha n

MAKIXIMUS
EMPREENDIMENTOS

Rubrica

TOMADA DE PREÇO N''006/2021

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

/
1

DATA: 07/04/2021

/

HORÁRIO: 08:00 HORAS

/

;

/•

ii'

'

'\

DECLARAÇÃO DE ATENDÍMÈNTO AO DECRETO N® 7.983/2013.

A MAKIXIWIUS EMPREEENDIMENTO EIRELI, estabelecida erri São Luís - MA, inscrita
II

!

no CNPJ sob n.° 19.543.790/0001-80, com sede na Av. Nina Rodrigues, n°07, Edifício

Península Mall e Oficces, sala 114, pavimento 01', Bairro: Rontá d'Areia - São Luís/MA,
CEP; 65.077-300, Estado do Maranhão, por intermédio de seu representante legal o

Sr(a) Cristina das Graças Arámaki, C'.P.F. 027.437.953-87, , declara, que cumpre as
regras e os critérios para a elaboração do orçamento de referência da obra de que se
trata á TP N°006/2021 estabelecido no decreto 7983/2Ò13.
São Luís, 07 DE ABRIL de 202,1.
•1 I
í i

/

i Crístina.das Gra

f

Ii

Ar

i;.*' .
PROPRIEtÀRI

Av. Nina Rodrigues, n°07, Edifício Península Mall e Oficces, sala 114, pavimento 01,
Bairro: Ponta d^Areia - São Luís/MA, CEP: 65.077-300, Estado do Maranhão.

folha n"

/SAAKIXl/SAUS
EMPREENDIMENTOS

'jm
Rubrica

TOMADA DE PREÇO N°006/2021

/ \

;

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 07/04/2021

HORÁRIO: 08:00 HORAS

/

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A LEI 8666/93.

.

A MAKIXIMUS EMPREEENDIMENTO EIRELI, estabelecida em São Luís - MA, Inscrita

no CNPJ sob n.° 19.543.790/000lr80, com sede na Av. Nina Rodrigues, n®07, Edifício

Península Mall e Oficces, sala 1^14. Ibavimento 01, Bairro: f^onta d'Areia-São Luís/MA,
CEP: 65.077-300, Estado do Maranhão, por intermédio de seu representante legal o

Sr(a) Cristina das Graças Aramaki, C.P.F. 027.437.953-87, declara QUE ATENDE a lei

8666/93.

X '

'

São Luís, 07 DE ABRIL de,2021,
t'

• •

.^as Ar

Cristina
'

''

I
PROPRIETÁRIA

Av. Nina Rodrigues, n°07, Edifício Península Mall e Oficces, sala 114, pavimento 01,
Bairro: Ponta d'Areia - São Luís/MA, CEP: 65.077-300, Estado do Maranhão.

é)

1

FOLHA n'

MAKIXIMUS

Jk

EMPREENDIMENTOS

TOMADA DE PREÇO N°006/2021

Rubrica

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
/-

%

DATA: 07/04/2021

/'

/•

HORÁRIO: 08:00 HORAS

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E RENUNCIA DE VISITA DO LOCAL A SER
REALIZADA A OBRA

/, •

. ,

, :-\

A MAKIXIMUS EMPREEENDIMENTOS EIRELI, estabelecida em São Luís - MA,

inscrita no CNPJ sob n.° 19.543^790/0001-80, com sede ha /^V. Nina Rodrigues, n°Ò7, .
Edifício Península Mall e Oficcps, sala 114, pavimento 01 .••Bairro;'Ponta d'Areia- São
Luís/MA, CEP:'65.077-300, Estado do Maranhão, por interniédio de seu representante
legal o Sr(a) Cristina das Graças Aramaki, C.P.F. ,027.437:953-87, e o Senhor LUIZ
RIBEIRO DE AZEVEDOt NETO responsável .técnico da ! referida ernpresa,

DECLARAMOS conhecer d local a ser executada a obra bem como todos os aspectos
'que possam influir direta du indirètamérite na execução dos seiviçòs.
/
Declaramos, ainda, sobras penalidades da lei, deyque temos pleno conhecimento das

condições e peculiaridádep inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total

responsabilidade por/essei fato e, inforrtiamps/que não utilizaremos pára qualquer

questionamento futuro jqué ensejam avenças/técnicas ou

inahceiras,' isentando a

PREFEITURA MUNÍCÍpkLjDE.áAÒ
JOÃÒ ÓOS PATOS/MA, de qualquer reclamação
-i+
e/ou reivindicação dé nossa partéi ,
,i

r

.

-

/

•

/ ;

Declaração esta ém acordoicom o Acordão,n°906/2012 - Plenário - TCU e Acórdão

TCU 1955/14 de'23/07/2'014.
/.

•'

i

'

São Luís, 07 de ABRIL d e2 021.
"

-íh • '
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PROPRIETÁRIA

/

Av. Nina Rodrigues, n°07, Edifício Península Mall e Oficces, sala 114, pavimento 01,
Bairro: Ponta d'Areia - São Luís/MA, CEP: 65.077-300, Estado do Maranhão.
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1'ORTAkIA.CONJUNTA. 142020

Código de validação: 84E344DA0F

Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao'contágio pelo Coronavírus (COVID-19)
no Poder Judiciário do Estado do Maranhão.

0 PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO E O ÇORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO

ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais eregimentais.

^•

CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do Novo Coronavírus como pundemia significa o risco potencial de a doença
infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como de transmissão
interna;

i

CONSIDERANDO a necessidade de preservar a integridade física e a saúde de magistrados, servidores, auxiliares da justiça, colaboradores e
jurisdicionados;

CONSIDERANDO a necessidade de manter o pleno funcionamento dos serviços do Poder Judiciário do Maranhão e reduzir as possibilidades de

disseminação econtágio do coronavírus causador do COVID-19;

j' i

CONSIDERANDO que o COVID-19 tem taxa de mortalidade que se eleva entre idosos e pessoas com doenças crônicas;
i)NSIDERANDO os recursos de tecnologia da informação e a possibilidade de realização de serviços mediante teletrabalho;

CONSIDERANDO a expedição do ATO DA PRESIDÊNCIA n° 32020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção aocontágio pelo

Novo Coronavírus (COVlD-19) no Poder Judiciário do Estado do Maranhão;

I

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n°313,de 19 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO o Decreto n° 35.672, de 19 de março de 2020, que declarou situação de calamidade no Estado do Maranhão;

CONSIDERANDO o Decreto n° 35.677, de 21 de março de 2020. que estabelece medidas de prevenção do contágio e de combate a propagação

da transmissão da COVID-19;

I

'

CONSIDERANDO as medidas já tomadas p>elos Egrégios Conselho Nacional de Justiça e Tribunais Superiores;
CONSIDERANDO o disposto no art. 13 da Portaria-Conjunta n° 112020, que autoriza a revisão das medidas necessárias, em decorrência de
novos fatos relacionados ao COVID-19 (Coronavírus) no Estado do Maranhão;
RESOLVEM,

Art. 1" Ficam estabelecidosos procedimentos e regras a serem adotados, no âmbito deste PoderJudiciário, observada a evolução do COVID-19
no País e visando reduzir a disseminação e o contágio do coronavírus.
,
I

Art. 2" Osservidores maiores desessenta anos de idade e aqueles portadores dedoenças crônicas,'gestantes e lactantes, que compõem o grupo de
risco dc aumento de mortalidade por COVID-19. desempenharão suas atividades por trabalho remoto,conforme disposto em norma interna.

§ 1° A condição de portador de doença crônica exigida no caput dependerá de comprovação por meio de manifestação escrita de profissional
médico.

I
I

I
]

;1° As chefias imediatas dos servidores que realizarem atividades por trabalho remoto, por forçaído presenteAto, deverão informara situação à

r=i>reioria dc Recursos Humanos para fins pertinentes.

I

§ 3° São consideradas doenças crônicas: Diabetes, Doenças Cardiovasculares, Doenças Renais Crônicas, DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva
Crônica). Doenças Auloimunes e pacientes oncológicos, inclusive as elencadas na Resolução CNJ n° 313/2020.

Art. 3" Ficam suspensos, até odia 30 de abril de 2020, com possibilidade de prorrogação:

\'

1- a realização de congressos, seminários e similares organizados pelo PoderJudiciário Estadual:;
II - a autorização para afastamento de magistrados e servidores ao exterior ou a outros Estados, eni missão funcional, exceção feita a casos

urgentes e inadiáveis, mediante autorização expressa da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça; !
III - as audiências judiciaise as sessões dejulgamento, ressalvadas as hipóteses previstas na Recomendação CNJ n"62. de 17de marçode 2020;
IV - os prazos processuais;

V - a expedição de mandados, ressalvados os decorrentes de casos urgentes.
VI - o expediente interno das unidades administrativas, ressalvadas as atividades e serviços essenciais estritamente definidos no art. 2°. § 1°,da
Resol ução CNJ n° 313/2020;

Parágrafo único. As chefias dos serviços e atividades essenciais descritos no art. 2®. §r, da Resolução CNJ n° 313/2020 deverão organizar a

metodologia de prestação de serviços, prioritariamente, em regime de trabalho remoto, exigÍndo-sie omínimo necessário de servidores c^regime
de trabalho presencial.

!

^

Art. 4" Na forma da Resolução CNJ n® 313, de 19 de março dc 2020, fica estabelecido o regime de Plantão Extraordinário, no âmbito do Poder

Judiciário do Maranhão, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários e garantir o acesso àjustiçaneste período emergencial.
Art. 5" O Plantão Extraordinário, que funcionará em idêntico horário ao do expediente forense regular, Importa em suspensão do tr ibalho

presencial de magistrados, servidores, estagiários c colaboradores nas unidades judiciárias, assegurada a manutenção dos serviços esí

;su

I

tciais.
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dclinidos no arl.2'', §1°, da Resolução CNJ n° 313/2020.
j

§r Todas as unidades judiciárias do Estado aluarão em regime de trabalho remoto, pelos rheios tecnológicos disponíveis, devendo a chefia
imediata definir escala de sobreaviso em regime de rodízio de servidores, com o número mínimo necessário para eventual atendimento presencial

ou cumprimento presencial de atos Judiciais urgentes, nos casos estritamente indispensáveis, a critério dachefia imediata.

§2"" Os demais servidores não escalados para o rodízio do parágrafo anterior deverão cumprir| jornada regular de trabalho remoto, cabendo aos
seus chefes imediatos a definição das tarefas e metas a serem cumpridas, a fim de viabilizar a continuidade da tramitação dos processos e não

interrompera prestaçãojurisdicional.

|'

Art. 6" Ficam suspensos a visitação pública e o atendimento presencial de partes, advogados e interessados, que deverá ser realizado
remotamentepelos meios tecnológicosdisponíveis.
;
§ I" Para fins de atendimento remoto serão utilizados os e-mails institucionais e telefones das unidadesjudiciárias do Estado, divulgadosno site
doT.IMA.

§2® Faculta-se a cada unidade judiciária a adoção de outros meios de comunicação à distância, para fins de atendimento remoto, tais como

atendimento por terminais de telefonia celular e o uso de aplicativo de comunicação em tempo real, inclusive, wbatsapp, telegram e sistema
webconferência.

I'

I

'

1

Art. 7" No período definido no art. 3® desta Portaria-Conjunta fica garantida a apreciação das seguintes matérias,em conformidade com o art. 4"

•a Resolução CNJ n''313/2020;
i- habeas corpus emandado de segurança;

| ',
j

II - medidas liminares e de antecipação de tutela de qualquer natureza, inclusive no âmbito dos juizados especiais;

III - comunicações de prisão em flagrante, pedidos de concessão de liberdade provisória, imposição e substituição de medidas cautelares diversas
da prisão, c desinlernação;

IV - representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;

V - pedidos de buscae apreensão de pessoas, bensou valores, interceptações telefônicas e telemátiças, desde que objetivamente comprovada a
urgência;

VI - pedidos de alvarás, justificada a sua necessidade, de levantamento de importância em dinheiro ou valores, substituição de garantias e
liberação de bens apreendidos;

Vil - pedidos de acolhimento familiar e institucional, bem como de desacolhimento;
VIII — pedidos de progressão e regressão de regime prisional, concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas e pedidos
relacionados com as medidas previstas na Recomendação CNJ no 62/2020;

IX - pedidos de cremação de cadáver, exumação e inumação; e
X - autorização de viagem de crianças e adolescentes, obseA'ado o disposto na Resolução CNJ nó 295/2019.
Ij

I

§ 1° No período indicado no capiit deste artigo não se admitirá a reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantões
anteriores, nem a sua reconsideração ou reexame.

i

^ 2° Nos processos envolvendo réus presos e adolescentes em conflito com a lei internados, apliçà-se o disposto naRecomendação CNJ n® 62,de
VJ 7 de março de 2020.
Art. 8" Ficam mantidos:

I - a distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos procedimentos de urgência;

II - a manutenção de serviços destinados à expedição e publicação de atos judiciais e administrativos, observada a suspensão dos prazos

processuais;

|'

111- o atendimento aos advogados, procuradores, defensores públicos, membros do Ministério Público e da polícia judiciária, de forma
prioritariamente remota e, excepcionalmente, de forma presencial;

IV - a manutenção dos serviços de pagamento, segurança institucional, comunicação, tecnologia da informação e saúde;
V - as atividades jurisdicionais de urgência prevista na Resolução CNJ n® 313/2020.
§ r A partir do dia 23 de março de 2020. as comunicações processuais para Fazenda Pública, Ministério Público e Defensoria Pública deverão ser

feitas eletronicamente, pelo Pje, e nos processos físicos, exclusivamente via malote digital, inclusive inlimaçõese notificações.

§2° As unidades da Polícia Judiciária eda Polícia Militar, vinculadas àSecretaria de Estado 'de Segurança Pública, as unidades vinculadas à
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, e a Assessoria Jurídica da Secretaria |de Estado de Saúde deverão utilizar.>
preferencialmente, o sistema Malote Digital para o envio e recebimento de expedientes, comunicações de cumprimento de mandados de prisão,
envio de Autos de ftisão em Flagrante Delito e de representações por medidas cautelares urgentes, diretamente às unidades jurisdicionail
competentes e às Secretarias Judiciais das Comarcas do Estado do Maranhão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, sM Centro-CEP 65010-905-Sào üjIs-MÂ - Fone: (98) 3196-4300 •www.tjmaius.br
Diãno da JustiçaEletrônico • Diretona Judiciária - Coordenadoria do Diário da JustiçaEletrônico • Fone: (98) 3i 98^4404 / 3196-4409 - pubIicacoes@tj.magov.br
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3" Rccomcnda-sí; aos Oficiais de Justiça a adoção de medidas legalmente previstas (art. 277|do CPC e Provimento 34/2019 da Corregedoria(leral da Justiça) que possam reduzir a Incidência de contato presencial, como, por exemplo, a intlmação por meio digital, WhastsApp, telefone,
certificando tudo nos autos, e, pessoalmente, apenas aqueles urgentes que tenham sido frustrados, pelo meio digital.

Art. 9" As audiências urgentes, em procedimentos jurisdicionais, devem ser realizadas por videoconferência, desde que seja possível alcançar a
finalidade do ato.

i

Art. 10. Durante o período da pandemia, os recursos provenientes do cumprimento de pena dejprestação pecuniária, transação penal esuspensão
condicional do processo nas ações criminais, deverão ser destinados à Secretaria de Estado da Sátíde para aquisição de materiais e equipamentos
médicos necessários ao combate da COVID-19 (art. 9°, Resolução CNJ n° 313/2020; art. I3;da Recomendação CNJ n° 62/2020), conforme

Termo de Cooperação Técnica firmado entre este Tribunal e o Estado do Maranhão.
Art. 11. Os juizes em exercício na titularidade das varas definirão a escala de sobreaviso em regime de rodízio de servidores, na forma desta
Porlaria-Conjunta.

Ari. 12. Aos diretores dos fóruns competirá o disciplinamento dos serviços e atividades essenciais descritos no art. 2°, § I®, da Resolução CNJ n®
313/2020. na forma do art. 3®, parágrafo único, desta Portaria-Conjunla.
i
i
Art. 13. Fica suspenso o registro do ponto eletrônico, cabendo ao chefe imediato o cadastro das liberações diretamente no sistema MENTORH.
i

, I

Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, com validade até o dia 30 de abril de 2020, podendo ser revista, para as medidas
"• ecessárias, em decorrência de novos fatos relacionados ao COVID-19 (Coronavírus) no Estado do Maranhão, revogando a PORTARIA::ONJUNTA í 12020.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DOMARANHÃO, em SãoLuís.
Desembargador JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
Presidente do Tribunal de Justiça
Matricula 16519

Desembargador MARCELO CARVALHO SILVA
Corregedor-geral da Justiça
Matrícula 16014

Documento assinado. SÃO LUiS - TRIBUNAL DEJUSTIÇA. 23/03/202010:45(JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS)
Documento assinado. SÃO LUÍS • TRIBUNAL DEJUSTIÇA. 23/03/202010:46 (MARCELO CARVALHO SILVA)
I

informações de Publicação
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OBJETIVO DO PROGRAMA:
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O PCMSO. {Programa de, :Cpnlitile Médico dé Saúde .Õcupaciòna!) é p^èfdp conjunto mais .amplo de
iniciativas da empresa no çampp da sa^de dos tra^
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HOTA; Previsto np Art. 168 da CLT -".Gprisoíidáçâp.das t_eis dQ:Trabalho -éamparado pela:Convençüq
161,
1
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.1 uuüs esseS: exames serãorealizados de acordo com o

ilem:;^4 da NR-7 em vigor
;Í>'-

rrrr:

I

;;';;::|??|?i',iJ!Siíáé.Pernw

fiítlO!. íMA.

CONFERE COM O ORIGINAL

I

I.

•^íibrica

1,

1 1

-V-^RubrtCa".
—

pcMSQ-^OGmf0{mw/mioít
i •.
••r

.
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'::

'-r-'i-iü'r:v-

':

r - r - — : :. . n::;;:-!;;:'';;:::

ífali?apòem:atò;i3Ç|iJiás;;|^

=;xi;;;-:i'-

:'• .::i

qüe.ç^areáízado sempre

demissional, pois ®^jstefp.:Vâri^? pátòiò^^^^
QM3nçIp .issp MQrrèi;:è iBúílòjpròváyeliÇjtó

manifestar, neste Intervaio.d^
corri^^á^és júàciáis aiuízadásI^MÍos

SéUSffi(-fÜnCÍÓriáriOS>l.

''-r':"'

"

•

PRQCÉDIMEMTQS MÉDICOS COWIPLEMEMTARPS-

::^P;'ò:otíe|vc)::^:;Íparj|§(Í|^
saúde/encontranvse.esp^ifica

deste dqcuménlò^tctíps ps pfòcèdiméntos médicosidue.devèrão

DOÃTE5TA00 DE SAÚDE OCUPACfQWAL:

Ápós^ r^Haç^Q^;(|i:exarrtô;ij7)éd®

^•resp^tiw

;<fè.Spudfiípçüpagpniiiiyi^

m^moe recibo; aputra vjaSp átestàdòde^ràte an:iüi\^âdaíriâ:Êmpresà. âtodsi^^âa FiMaliáç^^

,Subs^retanade,Ins^ão^dèíraMp:(S!T)..:-.;^^^^^

"fe.,'

DO ^LATÓRIOANUAL DQ PGMSQ^ : •

^pós àecor^^ppb dé

^ élâbdr^p òvkèlatódorÁfwal:do'

ÇQntrótp: ,Í^ÍcQi.ide;::Sa^e:;:Gi:^^

tóas as: attvídiíes

;d0senvolwdás :dM^riíe: pvfirà;.
proiTOvei^ aí^staníe:^u^;i^p:;apiPÇMSQ.:ade^^^
.^sicqs tIe;:Saude,.q^,tentOT^í!dd::e^#títa^^

;Ò Reí^riP®uaf
d)êdidaseA)U ações

Empr^a, e/ou pornqPcaçâpdoAüdfeRscÉl dó Tfábétt:::^^

-

"Hi' ' •

'

DOPPRA:

fete TONfôQ.^. pp^-;^ p. Prpgramarflúè;IratfsobrèiipiBtoç^^deíacid&s. ésòtrèloiiytítmíS da
que podem setençp!fa^s;nps:ambtentKptrab^p::ii:'^::i;;;^^

::|d^,mport^iqpaí^^nipaáCMrte

.aeus ^ad^^||^ag^^|qns(|:|^;OT{p^^^
DOS PRIMEIROS SOCORROS-

vWení^eeeriamplíadaconforméaM
'

empresa.oimfiexemplõ. A caraaihorèna devaísef íq üA hnraQ
••

;• •:x:-'-GhiiHsi5aó Pèfmiiieóttíirte.

;||pjÍRÉ
data ó^*"/ <

gj/l

Rubrica

'

I

1

—

I

'1

FÒLHÁn®;:
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'Míll
•

Rübnürf::':

PCAfSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DEEAUDE OCUPACIONAL
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;Qcurrículo MINIMODEVERA CONTER;

•Qfcjiéíivo dos

tipo de emergência;

i

L-

ide|npfièaç|ci tio'

no ;:Çâso

[Procedimentos ém qüéimádüras;

Procedimentos ;em\qàso:Cle.
CSLCUidádosi;^
e èiisesjçojnvulsivas; Reanim^^
.çardiorrespíratèilá;TransporteSeadítientáÍKiimtAifea^feíàeiJ. |
VV:/
fl

CJAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS

•?

•

•t...;

II

>;/itoas:Í8Sc

;í . ;

>-Gaze Estenli2ada; ••

> Mascara tièscaííávéi.'

Ltí

PRONTUÁRIO MÉDICO;
U

O: piprjUiàriO-mètiiwitiévêí^íS^-irttó

..individual e adisposição do^ag^^^

Mlnisiériò cloiTrabalhòi ficando tais pastas ém.^derPdo

;médÍCQ:OTrtiénàcl0n^P:;M
Devem cpnslartio prontuário OS; seguintes documentos:

^;Exam^cpmpmêi^ie^
:1
.1

Dos dados constantes np-prontuárlo, .será gerado o Atestados:de^ Saúde) iDcupacfonal (ÂSO). onde deverá

a^Nómacomplétetió^
c);Funç|Qqueóemp^gatiaifê;e^rcêw
d) Anotação de^aniés Çomplérnéntarês è a
e) Definição deAPTO ou INAPTO ao exercício dafunção; • :::

reaíizac os
i-

9;|4orn0do^rn®çòpdq|T^^
g) EndereçodáÍJhidádiM^icâ^
,h):.0$dsoQs.ofíipacionafS;esí)ecífico&^naíátividadedompr6^adop"
•;:i

ps registros do prontuário ínédici;dévei^^

míBolád
M<ir)ic:.pál íic':Sdo;Jó<í'<»;iroh_p.4i<»5

:CÍofr'.'Ssãó'Fefmatvêtitfc|(Íé"t'«ci!'^^^

CONFERE GOM O ORIÒINAL

Rubrica

l

;í;

FOLHA n®.

PCMSO--PROGRAMA
MiabomaoemJaneiro2021
iÍKí

,,|ÍâMÍÍÍÍÍÍf^
í

^v;í

DAS DISPOSIÇÕES fiPRflia-

:• SS'"ISSÍff
:Í

i,;;:^fnpl^0n^res;<i^.|iiãçi<íonálèni::^s^;ánip&|^
fi2;PC^S0 :^ppae^®H^irt^

I

i

• J/v^f

•
jLsadde/Sll'

^:::d)Plan^ámentopara^;enÒèégulrite:'^
3isiSaifliiSi*SiK

•

ípSBliiii^^
INTERPRETÀGÃO DOS RESIII TADflS MFnírng

:?

;v» "ovaií!u, uu uu. íjsGo, 316 que se

'iâíS^iiiSiilíiiiM
;;«ps ou sistemas Mògícos, wberá m Médico
=a) Solicitara Empre^^

de CAT:

I.

;|,lndiMr.Qu^ddn^sÍ^;:^^|^^

—
MA ii

CONFERE COM O ORIGINAL
DATA.

OM . ai

Rcíhrica
1 1 !

, '2^

.iii;;!,

ÜLHA;"*
:•

I

PCMSO-

ElabomfSpemJamimM

^ Ètiò^ihhàr i^ :wÍálÍ5r^pr::l^^

^j^rá•áfasíanrieniò Idè, nexo! cãisal, avaliação ^de-

inc^acidade-ejndefiníçâodacondutadaPrevídênctaíStóíálw
d) Oneníar o
tíe.adí^^

.

; ESTUDO EPIDEIllíOLáGICQ
i 1i í

te^osse dos date enconpdó|!no;:Íelaíârio:Ànull^qüè^^^

médicos,,_ e oar^tenste::;,^
áé atividade, teenvolvida, a^|Èmpr©sa Elaborará' üm 'estudo
-fy^será de :grande vâlià::para a Empr^i! para átomada dê ações de
oü
^ o, em- suas atividades.^ Este estudo;
• T'^
cle:,:tíábalho-satubrejlplanejado
e" adeqüadó
desenvolvimento
das aüvidades, ;e:pnnçipaímeníe obêmvéstarídosícòlabaraílaras.;
Esíe^ estudo
avalíaiá ao
os
: • ^ Asprinçip^feidásaS^
As principais causasde acíd^^^

,psOi Idade, sexo, etc.);

.

rT.

^^^.DfsybÚÍ^pdos:|fastafnenfe

pôoOCiaGyS oiroia

• > Distribuição dos afastamentòS por faixa etária; ^
>• Distribuiçãodos afàstafc

• ;:;í:í:; ^

:•! • Mr _í«it..ií*it|ui(:.pji fk} 3aü..J(>aí>:V.i()> M.tu.s w.v

CÕNFERE COM O ORIGINA!
"OâtaÍ "t yú o3 .'if-j -Z/

j ;• üH; :. :::.

'Jiii M;.
I
.ir
iriiiM
•:

•

: ,

•;
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,

:;f
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Rúbfiçá
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FLUXOGRAMA DA ANÁLISE DO GRUPO DE TRABALHADORES
Asiibse d» Gn^o deTub^Clisdoxes

Intetpre^o dos ie?tü£2rio: de

cs^táHccr. pan

.V
••

•i

•

•

• í;

KíuTzlía^o
p;e?ea{áo
o g^mahofBÒ^èaso^d» tsattaíhadcuçs

Oirtiknmr o |«ogama pié«!2b<3»CtiSo

Detecção de f<dbai t potsírea

r

ji

1'*£rt. ri. ri"* ra c 1 "f "o

FJAmliias estatísticas—Agravos
relacionados

''::::pcea{u SetO»a:...::
' : 'DoenruSk Advidades :-...
. . . Oo«BçasXFaa(^ei.:

: iDe^nsSIÍotaii»;::;^
.j

ilaterg^^

4 ...

CONF.ERE COM OORIGINAL
Pasveti^o do 2^3^ ctikiiT»

r ídbmtaíacvcnto iatcntivo do gpL^o

iiòmbg^

••

-•í

••

t

..

.

•••
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folha n
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ACORDaCOfiAFÜNÇÃof^'^^^™^^^^^^^
PostpdiB:
tratiaffiQ:
Função:

RECONHÈCIMENTn

0P^RAG3pNAtÍ:

"

:-a:- ' .i.'a .

*' y

•

i>escriçao das Atividades

ENeeNHHROGrvit-

ceo-2142^5.

Escrifrtri^: fevio /iHmnirrrnfíir^: TrdJiü

'

Categoria

Fonte
Geradora

do Aáéhte

ÓUÍMÍCÓ

Poelradé;

Sdicè

Habituai;

Trajetória

araiamèntò;
escavação,

:m^*(Tieritaçã,0:

Péló Ar € •

.•iri^ntetò ;.:
diretôcòmá

i|;:;^:t^'e:;;;;

rAlcoolGâ

"•.•:70'^::i:
;ütíliiàitó^^

;epi's/EPC

Possíveis

R^omendados
Másrara;sánlfeclalr

,|i- Luyas;.; :!:

Danos!

;^poénçásdò!;í
:;trâtO ü;'-'

•respír^lià,;;
;.Ocu^^!S^Ufáhçg- ;Dennat^dè'
e
mánga:
^

1 •!"

i contato e SfcoisB;
•Levcmenra

Habitual :

Habitua)

Radiação
Não •

Covid-19^

•:; •. paraV:^'
';hl(ienirar;

(Prevenção

Contato
direto com a

iÁlcool Gel

:0írr!a:bí3í0 da
reàièo

íonlzante
Habitüâl

contato

dlfltò^còmá

Irntante para os

^NSo^e^^daíJo
Pro^c^ajíar;
GámisarmangaJohga

MãQiiinas e
eaüioaméhtr^

Hàbitóei

prpistOTiÀuditiwj

;'",:^hc».: Pbáe^V'.
:Causa dores de:
^ ;sonÒi^cá;
Qua'maduras:dè
Gancendepete

Petoa^AuditíVa;

Obs: CFt>n(^r;^a:dé

Ar

hígienizapâodós!

i^Mdpn^ò

apartíhos.de ar;'

Doéhçás,

i^páal^as
díyarMs

•<SwdfaonádíO:í|p

inclusive

escrrtóiio
Tliij-l!. ' " _

PROCEDIMENTO
Tipo SaiiQuíneo

' rveoit^taoqe fcxamesimer
QUADRO A- PROCEDIM^fros
MÊDTfir»g

II

. ,

Audíometoá

PERlODICmAPe
:. AdírtlSSiOniT: • ::: : r:

Espirometria.

Examò Clinico Ocüpactonal

covídiô

Emissão de-Agn.

__iLiOBRGATORIEDADE r

todiâ^do Médico doTrabalho':^:

Admigsiorial/Anuál/Demissíóhat
AdrnlssíOhayAnuái/Dèrníssionál:
-AdmiSsIortat/Anual/DemlsslQnal

índrcacáodoMeacolJoTrabãiív^

Indtcácgo dQiMédico do Trabalho :

Gllcemía em^Jé^um
^Men^ograrnaCOmoletó,
'-^ T .• "^ii-;:Aamissionat/Anuat/Demissíbriã>

IrKiica^^dò MA^HKTSS!!!^^

.submetidos^: ^

;'T'7::(tVjjÍVlS4.aÒ

CONFERE COI^ Q::pi|lQI^AC^

üi

Rucrica

OLHA h"

llu

ÍU^.

iKuoriua:-
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LEGISUCÃO TRABALHISTA;

í

liíiiSíi ícMiÒ^fciiS-í
Sm
especializadas
para os cuidados
náessáríos.
Havendo
suspeita
dosnça ocupacicmal. será soljdtada aemissão
da Ck)municaçio
de Acidenta
do Trabàiíio
(CAT)
paradeo

envio do empregado àárea competenteda Previdência Socíaí;

f '

;

v

íf•-i|j:!Í^''^ííijíiilil:1'-

\

;!f:^'Í^Í-Í^Í; '

hP ^

l*-'" "'

2) Compete ao empregador, Seprdowm oitem 7.3.1 da NR-7 da Portaria 24/94 do MTE; Garantir a

•.elaboração eefetiva Implemerttaçío do PCMSO. bem rxrmo aelar pela sua efir^ácta''

DOS EMPRE^^

DiVERSOS RISCOS ESUAS cnwREQUÊWCIAS hSütInF

RISCO:

Onsco éoperigo ou apossibilidadede perigo; acontíngência ou pro)ümidade)cíe um dano, que pode afetara
fetepdade física do trabalhador, ou processo de execução da obra. Durante o prcmso ccnstmüvo se

RISCOS FiSiCOS:

São as diversas formas de energia a que íx)ssam estar expostas os traéalhadores, tais como. ruídos,

vibfaçõ^jpressdes anormais, temperaturas extremas, radiaçte fonizantes, mdíàções não iariízantes, bem
como o infra-some ultra-som.

'

•

'

máquinas 6^uípamenfc®.
*
- - - -y
> Radiaçfies fonizantesr Ênergla produzida por materiais artiScíars ou naturais que afetam

^ gravemente oorganismo humano como: Césio, Cobalto, Aparelho dá taios-X,.|rtdio, etc."
Radiações Não lonizantes; Energia elatromagnéiica. que se apresenta na forma de raios
^ infraverm^hos, uftraviDletas, microondas õiaser,
i

^ refi^eStó

uülizada em processos industriais tais [pomo; câmaras frias, gasK

> Cdon Alta tem^rafura em processos industriais ou produzidos pw máquinas eequipamentos
ta!scx)mo:c8ldeíra;^fundiç3o,sídenjrgia, indústria devidros, etc. f' '
h
V Pressões Anormais: Atividades que expõem ohomem a condições de pressâoidiferente de 1
atm (Iwmõ^.pn^raáticos, túneis pressurizajos. etc.
> Umidade: Condições de trabalho em ítxrais em quep f5K..u^aágaatjiais.CíDmo!'Í!frfo8za,"'' '

:.:r.iihíiíííÍ;ÍN/ííi.|ii

CONFERE COM O ORIGINAI

.RuoriCJ

,>/LHA.n®

s«=:•

•f.

ii:

••i

'-Rubrica
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i

.RiSGOS QUÍMICOS:

SãoèüfetàncíK^^mpòSigpg^ü^pê.^^

nas-fbitriàs

de poeiras,

náturèz|iã: atividade òu exppsiç&).

possam lercont^tóiõúiSe^^KiVi®

ptkípgés^o^^

Definições e exemplos de risí^ químicos:

>; Poeiras:'F^rtlòulàs;®^^

m:ari;dèntódas de: esmttyentói tribração, irtipacto

; .>: Fumos;::ÍStlç®;^te$:^sUSpè^^

\^res ^

i;;:;meíáiia?siM:çotoW

1

• ?^-:;Ny>as:fyçúlasÍÍtt®ÍSpnslo.(jeHdas:dô-pm^
:^Í-^;bbnfipaÇ^A^

> Neblina: Partículas finas em suspensão no ar.

1:!

:•, <.-!Q3^^pynyé|iÍ;íSá-G^

;tóê:f?res^oJ:|^

gasoso.:-íaÍs;ajmo:; rm)Dóxído de carbono,'etc.

li'

';;; :ír"^íy^pres:;È|:p^;ga^
sólidai3tílipdái'^:'cy)dp^^
gasolina, do álcool, doben2Bno, etc.
1
> Fumaça: pyyás yidaS.o
combinadas com,gáses^origiriãdòs de cómbust^^
. f;de materiais òrgyc^;^;^

:^

.3;:.:líli-.í.; ]

';;

> Compostos ou Produtos dc Uso Gerai; Podem englobar qualqier uma das fomias químicas

:.,;;;:;;:épresentòd^;ahteriòí®

i;;!;;

RISCOS BIOLÓGICOS:
.•

. •

;

r

t ••

,

.Sâppgentesbiológ|a)s.as.bácí^^,:fürigc^j bacl^
jprótòzoános e|yÍrúSi^
São mfcrtxjrgàrii^rric^^preáen^m
tíãbaJfe^jEst^r^
sãoiínvisiveis.a õltíp nu.
Estes, agentes sâpji^pafé^de^^prb^
odor descsradável^tc.
d^ad^-nás:ár^y^riy]^mii^|c^

-x; /'

íps,ca^ yjs çpynííy

deigue,

•;

!

•!Dyífi^^'eMmÍpdd:ííSÉSôg®
> . Bactéria, Fungos, Protozoárlo o Vírus: Microorganismo "patogênico'presentes em ambientes de
-r-;;irabáibó,í^i::'èâdxeSoif3Ôc«^
.;-;rjabpratpripS.:fcbií)éy;yafe

J^

> Vermes e Outros Parasitas: Seres biológicos causadores de doenças como solitárias,
esquistossomose, ascarídeos lumbricóides, eíc. Presentes em esgotosl fossasi animais doentes, etc.
> Insetos: Seres vivos portadores de microorganismos patc^ênicoste substâncias atérgicas'^é'^tóxicas,
tais como: mosquito, mosca, abelhas, etc.
JiWc (tns;Kaii>í.: .:Ívw.>:í

CONFERE COM O ORIGINAL

i;:^";DÃ^rA

Òl

Rubrica
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: POLHA h»
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Em cáso.decorrência;^

' "'

6(192 SAMU).

^ Acidentes de&fe aAítá^Èra
Sem Óbito

i : ' "i'A:

;;S|ssa|i||||i^^
^;-Àtendimento á á s t c o ; f 1 1 " 1 j! :•' '"l
Prestarprimelrôsocor^^^^^^^

' ' •;

PSái»iisSS

;:ÁClOnálrO:COr^:déáòffi^

^SAMUM92. •

•V-LfP::r/.®::

:Com Óbito:

ilsolar a área dp acideritè^
;.Gòmunicar à F^idá

c^omünicaraueiegac/feegionaldóTrabalfcMás

yão rnexer no local:áíé:;a;&^
óomuníc^ós Respònsáyè&d^
J-T

•..,
;;''

ÜÍ-V

—f- "-1' -'

Tá-' •íá"'

I ^^fíBiiQí^PoRIGlNAL
ÜüÕau,

eiíbrica

•

FOLHA

(^ubricã:

PCMSÚ
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•

.p^crição dUi AtiÁtfb

Jõn;21

tHVulgaçÕo dó
^Lempfóg^qa-;

Foyttl

yti.-.:

Abr/ZI

VtaVZI

iJürüZt

juini

Ago*?!

: IFseiyai

Out/21

/M

X

;Nov/2Í

Pdzsi

:Fí;'F-V' ^
: ., j* Jj".

Èxâmès Ãdmí^tonals i ' \%\iSxâmeadò:Mudança de
'•

Função.

•

F;X-iir

•-Fx";

ipii.li

;u';íF;Fí

:• FX;..

/Aí \ :...:X

X

.

í •;X[.:

X-

.i;,,;j:v/

; •x: F L:: XF: •'..'X-

F._;Xj •'

:.:Í!X:.-F :;FF*:L: F.F X-. .

^Trònaifnentòidé tpà^^

i i X|F: fffxif

; i;X ;i

•/•A/

i: í;;::éí;:::;

lüil FPS : FiFXrL
;:.X:f;Í

;F;;:.X;:-

X

li:H;i;ri::
.Campanha EdiicáSva.•,..CPVroi,9:v '.'^:

• Í:'X:í sFiX:;;;;

íj-lxl-b Wê '

FFÍíIXfIÍ;- F;®Fr Fi';:XF;;i WSÍ

;:-:;Exa,tnéa:^ri<^cós;^ íil^íí^IíÍFF 3i;X;:;:ÍI tA// F: Fif;:;
- ^mès Demle^i^í^

l/S: Fi.FXl

FÍÍ^XPF: kF'x f;
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA ,

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria dc Trabalho

Subsecreíariaidc Inspeção do Trabalho

OFÍCIO CIRCUIA.R; SEIn^ J329/2020/ME

pB^íba, 2Ó de abril dC: 2020.

ÓR]ÉNTAÇÔÉ$ ÍGÉf^lS AOS EMPREGAÒO^ã gTRÀBA iHÀDORÈS DO SPTnp np

Asoi^d^e imdeiTa^assajpor;
Mco em^smmstórn. Gyáes deiafíos se ai>m,eU„
" cidüdaos, de ^modo que ^possamos
:deçispçs;:efetivámente
céleres, páraenfrení^
preseryáíaòi
davvidd,'^
rencíáU- dS•
aemêrsencia^
de saúde
He-da-xmn^
mtcTmcioimldecopt:ntp/doCp^m^
; ^ VOr^as ^didas ^âb;^cessárías:
oacíaíár^nío .da áiivaS^de C(Í|nlágio dé modri aue
dos ps doentes, tcnhí^ apiun^^
devidos •cradado^^MdícSok Neáe conteídi^ o

r':s:o:'^:2"Sr^" t -did^^enres neces^ád.

:sSâ:

:::;fapáctoss6ciaisecpo:|dué^

•.Regulamcntadoras iSStSSÍofJÉI
dc: Segurança e Saúde m Trabalho

^

COITO fomói dc pcevcWdiTO^B'*S^ da'GOVm^Tc^^^I™^^
[.C.,ÍTOC,CC».S»,i:C.,™„,45SdSte°Sl^^

déstaca-sé ppc.dasa,.réc|
das
,Normas
•"*«<->

íSLTO?:ssai;!g^ i° #*0 wo d. sccsHi dc';4iB ok* „
™.»..0.c..dc4tí3SS5,^^
S!SSSSS3.'f

•

•-jV •<«*- >•

V Oaconçatónto da
: .dependências

'' '• trab^p Oprdtocolo dcVc incluir ^
as atividade^,nk ,

.3. liBhtuir proce^u^os.para que os '«balhadpres ,Rpssam;repoi^cètó

f^ubrica

FOLHA n^..,

smtoims, Sc o trabalhador teve contato com pessoa diagfii Hdáíaom C0VID-1§

;coráp^
^;%o: âaempresa;
é^res;^
comunicar ofato
4.

| f)

Encaminltar para oserviço de;saúde, os.trabalhadows

19, para avaliação eacbnpanhatnehlo adequadoV': ^

Ga^

5.

" iflV]- ;.•«

'

por^uÒviD-

contiimação de trabalhador diagnosticado cora cè\TD-19, este deve ser afastado

Ministério da Saúde, devendo p!;relz^ a
trabalhadores que tiveramcontato
como trabalhador inicíalmettf<|Ííi|Í3mM , í

fiícTrnÍ''^"''

trabalhadotes terceirizados eJk demais pessoas que adentrara ™,^

^

7.

co|t5p^4..nbê::trab|^^ e

8.,
-9;:

10.

•li.

^tír eoirainicações sobre evitar contatos muito próximos, c<|jggç|,;:bcijos eapeittik db
de telctiabalho ou traballio a
distancia, pnorízando, sempre qiic possrveJ, essa"''^''lades
tnodalídadepordemeio
||í|p)i;
í
Rçcomciida-sc amarcação dc distância segura nas filas dos caixí^';:fcÍ; •; r

.Recomenda-se ainstalação de barreira física transparente nos cail^íteíanlas dc pesagera;

••'12.

,13.

• ra^ad^, quando irassíyeJ,
reuniõesporpresenciais,
ou com
fo'mí!Ceaíires seianr susoensas
bu
conferênciainternas
por vMeaou
tetef«l&SÊ&j:'lreiin&;8^
iadSiwioi^^o seç possível utilizar métodos para conversa a distância. íí^çtet^-se, qitó se» realizada:

cm local aberto carojado, assegurando distância segura entre as pessoas;

m

Pnonzarmedidas para distribuiraforça de trabalho ao longo do dia para evitaraglomerações;

:Í5

!9a area de vendas, por ser um espaço fechado e de gtande ciiciilação de pessoas deve ser

intensrfictóo ótrabalho de higienização eadotadas as sentes rr^^ f

a) (:olocardispcnsadores com sanitízante na cnhada da loja eem áii ein dúe háíçÕÍK^

pessoas, conro oaçougue, padariac frios, porexemplo;

l i; li

de

•
•

b)Disponibilizarnos baiieitos da loja sabão ematerial descartãveipara secagemdas nãos. •;

d) Suspender as ações dc degustação nas lojas; e

2

[ •

rrf

$seguinL
« met^dar
Í

pLessanrento
de alimentos, que
^--^Muras adorar as

a): Disponibilizar pias ou an^liar a quantidade de dispcnsadores
processTOínío do alimentos; e estoque;

còtó samíkanic nas ireas de

b):Reifbrçar aliirçcza dc pontos corti(i;k>inéirasó-riBk^^^^
para rrâriipuiação dek^ii;;;;^;;:^,;;^^^
para mamntiIrtrHn vfni

i.a

j

cquipam^^^s para amovúuentação dc|:iàd^s4
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d)
d) Orientar
Orientar os
os entregadores
enfregádórcs ;dp;^i^
"dc irercadoriãs para
nara que
í>1í«:nKcÁrwrim'«ao
ribsèrvcm as rcconicndações de práticas• def
boa mgienc, inclusíve .ein relação aSCU5 veículos de transporte ^—|i !

|17. tnònzar oporcionanienlo de fralas, legumes everduras, evitando nanipulações desnecessárias,
' • '

^•mVxj^ '^''' ""*"" ""

.C..»»

• -

.«.<

.....

1,8. Os .produtos utilizados m luontagem do pedido do cliente devem ser, preferencialmente
qnginados diretansute do depósito, sem passar pelo salão de veidàs.ipaià evitar ácóniaminação.
Se alguiTtproduto for pego do salão de vendas, higicnizarcuidadpSa^iie siaièiííiâlagen^^
.••ia Incentivar opagamento remoto, evitando ouso da maquÍBiiiha; 'ílhtÃ' i' •.;

,

20. .Fornecer álcool em gel elenços para os entregadores, para quefpòkam higienizar as liâos eas
:; ::n»qu3mnhas dc cartas

Uv

o

r::

; .; .

aa

21. Onentar o.s entregadores para manter adistância segura edeixar as conipras, quando possível na ^
; : : porta, evitando contato proxüTK) como consumidor*

/

PK BOA íiÍG^^^
v4- yxt# 'tèâS
22. Adotar procedimentos contínuos de higienizaçào das nãos, com utilização de água esabão em
iraervalos regulares. Caso lão seja possivel alavagem das mãos;' uiiUzar imediatamente sanitizame

,: ; : : .adequado, COITO) álcool 70%:

:

V—•»

>

«"»«fc í"®»» 70% ouáleool gel, tendo emvista que ambos são

. 24. ppentar que todos os operadorcs de caixa higicnizcm as nãos comsànitizanies adequados para as
.nãos apos a ímalizaçao de cada con^ra/atcndímenío;

iil':

: =

. :;i25.;Bvitar tocar aboca, onariz c orosto comas nüos;

de proteção e Ingienc para trabalhadores de áreas comnt»... cotar
,jPToiissionais de lunpcza cde rcíeitónosj
ji; í:: •
.i ..

27. Dispombilizar meios para higieiúzação das mãos logo após oregistro de ponto pelo trabaliiador
;

supermcrcado
para que arottna^de
rnt
^

possu scr feforçada cjii cada UTU dcIcs;

iríh^tlíír
dos postos
de trabalho sempre
trabalhador para ocupar°equipamentos
oposto de trabalho
dc outro;
| que houver adesignação de
<ie
.

a línr-pcza dc sanitários c vestiários;

;.

í

freqiiente de carrinhos ecestas de compra; |Ji: t :!

Stef

devemutilizar^seara eluvas, com rigorosa

, « d"TzlX'r"^

r^1o,higie„iz;dos. bemeomo qualqneroutro

34. Linçare desinfetaras supeifíeies das mesas após-cnaãmni^^TT,; sa» i"»"
-dor espaçamento
OHoId Cwohtr 132Ô (70^5310^
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41. Os trabalhadores de atendiniento de saúde do
devem receber e usar imscaras, durante o

p

Mmisteno da Saúde, edemais EPI definidos para os riscos/
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^ dp transmissão. Os
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. sercoxrçartilhadaentre
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de «o, naqml^Bo
44. Anr-scara nonca devo
tntbalhadoies;
j eanM7e«(i»Bto-

liloní
;r;^v
calatridadc. confomK

MPN» 927, de 22 de imrço dc1?20 d^rari^,??

contado da data de eneenamento do e.stado de calamidade

receitte tenhasido reaISX'.rnlrdei8()^ar''^

T "4i,is.

°

coasiderar que a

™>s
^

, eiipivgadoraxKcessidade de suarealizaça-o;

ooupacional

empregado, omédico indicam ao

L'./ '•'

treinainemospcriódicLlíw^^steatois^l™^
: ; de
se^m^ae saiide iio trabalho;
^

"°f'"2Í"'°™<lade derègulawntadpras^realização de
' previstosi.^nprmas

de '^"ceiratrtmloLTstTo^e e^SlkTiã.lk

R^gdarncnta_doraf"(NR).pl^^dfos^^^
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51. Os taiballiado^s pcitenccn^s s, gnjpo de risco (çpmnte-dJ^Ü,ÍBiit4 TOMm.comwbid^

nsco, dç acordo com oMipsterip da Saúde) devem ser obje& del àtcnçgo'especial. piion.:andò
suaperiTuneiicianapropnarBsidèiiciaemteietiabalhooutr^alhpirempto; '

:;52. Caso seja iiidispemável apresença na empresa de lrabãíéaoMl!|íÍ-nekMí:¥^rm^ de nscõ

deve ser prionzado trabalho interno,-sem contato com clicnles. em local reservado arcjado e

: Digiçmzado ao fímde cadaturno de tniballio;

PISPOSIÇOES GÇRAK:

"T

Ü\

série de inedidas
peyençao aos trabalhadores epodemsei consultadas trabalhim^entaikmm
no sítio|eletrômcp;etut.ttabálhD.
54. ASecreta de Trabalho do Ministério da Eooiwina disponibíiizai ao bidadão o serviço de
jnft^^es Ceniral de Atendimento Alô Traballa,, comiigà^èlgrah4 péloiíéleíbhe; 158 O
^rino de atendimento da Central édas 7às 19 horas, de seguila-feira asexta-feira, exceto nos
teriaqos nacionais.
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CELSO AMORIM ARAÚJO
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Subsecretário dc Inspeção do Trabalha.
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Documento assinado eictronicaniemel

BRUNO SILVA DALCOLMO |
Secretário do Trabalho

assinada^

Atunatu»

eletròfSicá.

:i

por Celso Amorím Araújo,

Su^secr^ario de Inspeçâò
em 26/Q4/2020, às 18:09
çpnforme horário oficial de Brasília, com fundamentíojho; árt.:;^^^ § io. do
8.S39. de 8 dg nututiro dí? 2011;:'! "
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; CoWfERE COM o ORIGINAL
i

iLiílML

JlÜA.IA: mtü^m
Ri/brica

A TIVÍDADES DESENVOL VIDAS
OBJETO SOCIAL

rOLHA fi«

nuli

At

FORMA DEATUAÇAO
Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

DESCRIÇÃO

CÓDIGO CNAE

\

PRINCIPAL

421380000

OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRAGAS E CALCADAS

370290000

ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO. EXCETO A GESTÃO DE REDES

381140000

COLETA DE RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS

421110100

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERRÓVIAS

422270100

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÀGÜA, COLETA DE

OBRAS DE TERRAPLENAGEM |,

431340000

!

432910400

MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE

439910400

SERVIÇOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA

439910500

PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOSiDE'AGUA

492300200

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMÓVEIS

492480000

TRANSPORTE ESCOLAR

682260000

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA

'

SERVIÇOS DE ARQUITETURA 1
SERVIÇOS DE ENGENHARIA |,

711110000
711200000

ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM

773220100
773220200

ALUGUEL DE ANDAIMES

773900300

ALUGUELDE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESjTRUTURAS DE USO

|

ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 1

813030000
821130000

SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

823000100

SERVIÇOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS.i EXPOSIÇÕES E

900190500

PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS. VAQUEJADAS E SIMILARES

900190600

ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUlOlÍNACAO

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | , i

412040000

SIM

381220000

COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

382200000

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS

382110000

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NAÒ-PÉRIGOSOS

REPRESENTANTES E QSA
REPRESENTANTES DA EMPRESA
RESPONSABILIDADE

CPF/CNPJ

Legal

02743795387

Contábil

NÃO DEFINIDO

NOME/RAZAO SOCIAL

CRISTINA DAS GI^ACÀS ARAMAKI
NÃO DEFINIDO !'

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES
CPF/CNPJ

1
QUALIFICAÇÃO

NOME

02743795387

CRISTINA DAS GRAÇAS ARAMAKI

ADMINISTRADOfíi

02743795387

CRISTINA DAS GRAÇAS ARAMAKI

administrador;

PARTICIPAÇÃO
100%

ÂREA/HORÁRIÔ FUNCIONAMENTÓê ' ; . ' - ^

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE
AREA física OCUPADA: O.OOmí

\,
QUANTIDADE: |

'
0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: o
QUANTIDADE DE CINEMAS: o

\7

Local:

SAOLUIS/MA, 26/01/2021
CPF/CNPJ: 19543790000180

Nome/Razão; MAKIXIMUS EMPREENDIMENTOS EIRELI
Contribuinte
I

nun
Servidor

FOLHA n"

c^ubrica

i

folha n°

..jbrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA

j

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS,

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139,

publicado[a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

|' i

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação
Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.
Dados complementares e esta certidão atuaiizada podem ser obtidos em

ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: CR05436_01042021_143710_332

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 01 de Abril de 2021.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

J .

é

V .•

Consulta Quadro cie Sócios 8 Administradores - QSA

CNPJ:

19.543.790/0001-80

NOME

MAKÍXIMUS EMPREENDIMENTOS EIRELi

EMPRESARIAL:
CAPITAL

R$1.1 ÜO.OOO;QO (Hum milhão, cem mil reais)

SOCIAL:

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro

Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome

CRISTINA DAS GRAÇAS ARAMAKI

Empresarial:
Qualificação:

65-Titufar Pessoa Física

Resídenteoü Doniiciíiado no
Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado
digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emitido fiodia 24/11/2020 às 09:11 (data e tiora d? Brasília).

--íí!^?Negatty^Ivida^
'íi
• ""''«CertídSo. 002554/21"*'"''^°''^'^°^'

AUya~^
FOLHA n".

»<ailQEm|ss3oi 13/01/2021 14:02:13
Inscrição Estadual; O

umi
Rubne.i

CPF/CNPJ: 19543790000180
Razão Social:

No^ia C i&ülUT I Imprimir \

Desenvolvido pela Seíei/COTsC - 2005-200?

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito
N° da Certidão: 145904/21

FOLHA n®

Data de Validade: 27/07/2021 14:06:43
Data de Emissão: 29/03/2021 14:06:43

àiÜL

Inscrição Estadual: O
CPF/CNPJ: 19543790000180

Rubrio.<

Razão Social:

1 Nova Consultai i tmpiimir
I

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2Ü05-2009

1 I

I

BRASIL

Partícipe

Acesso à Informação

Receita Federal
Z\Pí

Serviços

1 Legislação t Canais
1

n

CERTIDÃO
mu

Confirmação de Autenticidade das Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão
f-OLHA n®

CNPJ : 19.543.790/0001-80

líuiu

Data da Emissão : 02/03/2021
Hora da Emissão : 06:33:19

Rubrica

Código de Controle da Certidão : 59E6.5BA3.0B68.3F65
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 02/03/2021, com valldadejaté 29/08/2021.

Página Anterior

fáyiiu i'
FOLHA n'

Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: MZÜCIXIMUS EMPREENDIMENTOS EIRELI

(MATRIZ E .FILIAIS)

CNPJ: 19.543.790/0001-80

|

Certidão n°: 29105950/2020

j

Expedição: 11/11/2020, às 14:47:33

j

Validade: 09/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que MAKIXIMUS EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 19.543.790/0001-80/, não CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de p .de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do |Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

| '

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados 'até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou ,'filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se a verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

j'.

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistias constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalhoj quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorjários, a custas, a
emolumentos ou a

recolhimentos determinados em lei;

ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia[

Dúvidas e sugestões: cndt@Cst.jus.br

FOLHA n«

AUTENTICIDADE DE LIVROS

RUUlluJ

PROTOCOLO: 200238876

DATA DO PROTOCOLO: 27/03/2020

NÚMERO DE REGISTRO: 21600096243
EMPRESA: MAKIXIMUS EMPREENDIMENTOS EIRELI

D£ Termo de Autenticação (https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacll/contrato-soclal/download-contrato-

eletronico/arquivo/VGVybW9fQXVOZW50aWNhY2FvXzlwMDl20Dg3NI5wZGY=/download/2/pessoa/17522/co_protocolo/MAE2000243e69)

i

!

I

i

folha n

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

PROTOCOLO: 200222309

DATA DO PROTOCOLO: 24/03/2020

NÚMERO DE REGISTRO: 21600096243
ARQUIVAMENTO: 20200222309
EMPRESA: MAKIXIMUS EMPREENDIMENTOS EIRELI

Balanço (https://www.empresafacil.ma.gov.br/slgfacil/contrato-soclal/download-contralo-

| •'

eletronlco/arquivo/YXN2aW5hZG91MjAyMDAzMjQwOTE4NTNÍQmFsYW5jb19NQUUyMPAwMÍQxMDEzLnBkZg=/downIoad/2/pessoa/17522/coj3rotocoo/MAE20

; I

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

FOLHA n®.

• PROTOCOLO: 201102603

. DATA DO PROTOCOLO: 23/11/2020

• NÚMERO DE REGISTRO: 21600096243
• ARQUIVAMENTO: 20201102803

. EMPRESA: MAKIXIMUS EMPREENDIMENTOS EÍRELl

Contrato (https://www.empresafacli.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contfatoi |
"tronico/arquivo/YXNzaW5h2G9ÍMjAyMDExMjMxNTMONDdfQ29udHJhdG9fTUFOMjA3MDAOMzQ4Ni5wZGY=/down1oad/2/pessoa/17522/co_protocoloMAN207

FOLHA

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS
PROTOCOLO: 200323016

DATA DO PROTOCOLO: 18/05/2020

NÚMERO DE REGISTRO: 21600096243
ARQUIVAMENTO: 20200323016

EMPRESA: MAKIXIMÜS EMPREENDIMENTOS EIRELI

0^ Contraio (https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/downloacl-contrato-

eletronico/arquivoA'XNzaW5hZG9fMjAyMDA1MTgxMTE3NThfQ29udHJhdG9fTUFOMjAwNTQ4NzlOMS5wZGY=/download/2/pessoa/17522/co_protoco!o/MAP20C

I

I

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS
FOLHA

PROTOCOLO: 180259695

DATA 00 PROTOCOLO: 27/03/2018

Rubrica

NÚMERO DE REGISTRO: 21200851150
ARQUIVAMENTO: 20180259695

EMPRESA: MAKIXIMUS EMPREENDIMENTOS EIRELI

D Contrato (https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contratc-social/downlcad-contrato||
eletronico/arquivo/Q29udHJhdG9fMTUyMjl2MzU3MI8xODAyNTk20TUucGRm/download/2/pessoa/1752Í2/coj5rotocolo/MAP1802559707)

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

FOLHA n®_

í
jwm

PROTOCOLO; 171350898

Rubrica

DATA DO PROTOCOLO: 12/01/2018

NÚMERO DE REGISTRO: 21200851150
ARQUIVAMENTO: 20171350898

EMPRESA: MAKIXIMUS EMPREENDIMENTOS EIRELI

raContrato (https;//www.empresaíacil.ma.gov.br/sigfacll/contrato-sociaI/downloacl-contrato-

j•

eletronico/arquivo/Q29udHJhdG9fMTUxNTc2NjAzMI8xNzEzNTA40TgucGRm/download/2/pessoa/17522/co_protocolo/MAP1702219540)
r~

; I

*

"

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS
PROTOCOLO: 160596017

FOLHA n®

ubrica

DATA DO PROTOCOLO: 29/11/2016

NÚMERO DE REGISTRO: 21200851150
ARQUIVAMENTO: 20160596017

EMPRESA: MAKIXIMUS EMPREENDIMENTOS EIRELI

[^' Contrato (https://www.empr0safacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contralo0letronIco/arquivo/Q29udHJhdG9fMTQ4MjE1NTUyOF8xNjA1OTYwMTcucGRm/downloaci/2/pessoa/17522/co_protocolo/MAP16O1288380)

FOLHA

r-reque ites | Inicio | \

Histórico do Empregador
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos,últimos 24 meses, conforme Manual

Orientações Regularidade do Empregador.

|

Inscrição: 19.543.790/0001-80
Razão social: MAKIXIMUS EMPREENDIMENTOS EIRELI

Data de
Emissão/Leitura

Data de Validade

Número do CRF

01/04/2021

01/04/2021 a 30/04/2021

20210401024,34421267659

_

)3/2021

13/03/2021 a 11/04/2021

2021031302272282495311

22/02/2021

22/02/2021 a 23/03/2021

2021022202060820893340

03/02/2021

03/02/2021 a 04/03/2021

2021020304052987734995

15/01/2021

15/01/2021 a 13/02/2021

2021011505054664344435

1

1

,

27/12/2020

27/12/2020 a 25/01/2021

08/12/2020

08/12/2020 a 06/01/2021

2020120804531509444764

19/11/2020

19/11/2020 a 18/12/2020

2020111904330734866275

2020122703451146759622
1

1

31/10/2020

31/10/2020 a 29/11/2020

2020103103394856756305 .

12/10/2020

12/10/2020 a 10/11/2020

2020101203083186089146

23/09/2020

23/09/2020 a 22/10/2020

2020092304540170617715

04/09/2020

04/09/2020 a 03/10/2020

2020090403473995600023

16/08/2020

16/08/2020 a 14/09/2020

2020081603064843763454

.07/2020

27/07/2020 a 25/08/2020

20200727050/4675984552

08/07/2020

08/07/2020 a 06/08/2020

2020070810052561362433

19/03/2020

19/03/2020 a 16/07/2020

2020031903524261444490

29/02/2020

29/02/2020 a 27/06/2020

2020022902281131598566

10/02/2020

10/02/2020 a 10/03/2020

2020021004344581769792

22/01/2020

22/01/2020 a 20/02/2020

20200122020|63428915766

03/01/2020

03/01/2020 a 01/02/2020

2020010302313264635473

14/12/2019

14/12/2019 a 12/01/2020

2019121403381074123205

24/11/2019

24/11/2019 a 23/12/2019

2019112401330055559430

04/11/2019

04/11/2019 a 03/12/2019

2019110402184458542788

16/10/2019

16/10/2019 a 14/11/2019

20191016043|62009099764

26/09/2019

26/09/2019 a 25/10/2019

2019092603184245583031

07/09/2019

07/09/2019 a 06/10/2019

2019090702550929350180

1P/n8/9ni.q

1P/nft/9ni9 a 17/09/9019

20190819ni R7fí989395:^7.5

m

Emissão/Leitura
31/07/2019

Data de validade

Número do c r f

i•

31/07/2019 a 29/08/2019

2019073102493846895929
1

,

12/07/2019

12/07/2019 a 10/08/2019

201907120304(4947899512

23/06/2019

23/06/2019 8 22/07/2019

2019062306214039869400

04/06/2019

04/06/2019 a 03/07/2019

2019060402384849151659

16/05/2019

16/05/2019 a 14/06/2019

2019051602515957933245

27/04/2019

27/04/2019 a 26/05/2019

2019042703213254536360

08/04/2019

08/04/2019 a 07/05/2019

2019040801394704799820

\

1

1 '

1

1

Resultado da consulta em 07/04/2021 09:41:51

cm HA^"

I 1

