PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015
Pregoeiro - Ivan Flores Vieira

Prezado
Conforme estabelece, o art. 58 da lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que
dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social, o Laudo Técnico
das Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT tem como objetivo
identificar a exposição aos agentes físicos, químicos, biológicos ou a
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do
trabalhador, para fins de concessão da aposentadoria especial.
Portanto, é importante ressaltar que o LTCAT não possui a finalidade de
caracterização e classificação da insalubridade e periculosidade, em
atendimento as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE.
CONTEÚDO DO LTCAT
Segundo, o parágrafo II da lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, o LTCAT deve
conter informações sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou
individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância
e recomendações sobre a sua adoção no respectivo estabelecimento.
Além disso, o art. 247 da instrução normativa INSS/PRES nº 45, de 06 de
agosto de 2010, estabelece que na análise do Laudo Técnico de Condições
Ambientais do Trabalho – LTCAT seja observado os seguintes aspectos:


I – se individual ou coletivo;



II – identificação da empresa;



III – identificação do setor e da função;



IV – descrição da atividade;



V – identificação de agente nocivo capaz de causar dano à saúde e
integridade física, arrolado na Legislação Previdenciária;



VI – localização das possíveis fontes geradoras;



VII – via e periodicidade de exposição ao agente nocivo;



VIII – metodologia e procedimentos de avaliação do agente nocivo;



IX – descrição das medidas de controle existentes;



X – conclusão do LTCAT;



XI – assinatura do médico do trabalho ou engenheiro de segurança; e



XII – data da realização da avaliação ambiental.

O Laudo Técnico de Avaliação de Insalubridade é elaborado de acordo com
os critérios técnicos estabelecidos nos anexos da Norma Regulamentadora nº
15 do Ministério do Trabalho e Emprego e tem por objetivo a caracterização ou
não do direito de percepção do adicional de insalubridade, evitando o
pagamento indevido ou a omissão. Por outro lado, em se tratando
de insalubridade, os levantamentos ambientais também permitem identificar e
controlar eventuais riscos, de forma que a insalubridade possa ser
"neutralizada" (cessando o pagamento do direito).

"É um equívoco afirmar que aposentadoria especial e insalubridade são
conceitos idênticos. a análise para enquadramento em aposentadoria
especial não é idêntica àquela para a insalubridade. Como principal aspecto de
distinção, a insalubridade é uma figura da legislação trabalhista, ao passo
que aposentadoria especial é um instituto da legislaçaõ previdenciária.
Ambas, a aposentadoria especial e a insalubridade, possuem filosofias
distintas: aquela reduz o tempo de trabalho do segurado em condições
nocivas, para que este não fique doente; esta remunera o trabalhador com um
adicional pelo trabalho em condições insalubres.
É bem verdade que o critério de avaliações das condições nocivas que
ensejarão a aposentadoria especial utiliza os limites de tolerância previstos nos
anexos da NR 15, que é trabalhista. Porém, a Previdência elenca um rol de
agentes passíveis de ensejar a aposentadoria especial, o que não é idêntico ao
previsto na legislação trabalhista
MEDIANTE O ACIMA EXPOSTO SOLICITAMOS A IMPUGNAÇÃO DO
EDITAL UMA VEZ QUE O OBJETO FALA EM:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE
SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS
E PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (LTCAT E PPRA NR 9).

E EM SEU ITEM 4.2
4.2. LAUDO DE INSALUBRIDADE
Deverá ser emitido Laudo de Insalubridade da seguinte forma:
4.2.1. Tabela contendo nomes, função e GHE com as devidas conclusões quanto
à insalubridade (grau e risco).

O edital está com erro conceitual porque o objeto fala em elaboração de
LTCAT e PPRA e no fim solicita ELABORAÇÃO DE LAUDO DE
INSALUBRIDADE QUE NÃO PODE SER ELABORADO E/OU CONCLUIDO
NO LTCAT e/ou PPRA.

Atenciosamente

Eng. Eduardo de Sousa
ESVJ ENGENHARIA

