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A Saúde e Segurança do Trabalho, trata-se de procedimentos
e metodologias legalmente estabelecidas aos empregados e
empregadores, que quando aplicadas corretamente,
minimizam ou eliminam a ocorrência dos acidentes de
trabalho, tal como os agravos à saúde do trabalhador. O antigo
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, atualmente
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT) é o
principal regulamentador da legislação trabalhista, pertinente
a segurança e saúde do trabalho.

Além disso, em razão da exigência de algumas leis e normas
regulamentadoras utiliza-se também
determinadas NR’s aprovadas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas –ABNT.

SST



Tem como principal objetivo proporcionar as empresas um
ambiente de trabalho saudável, minimizando, as situações de risco e
locais nocivos a saúde do trabalhador. Possuir trabalhadores
saudáveis e sujeitos a menos riscos, representam uma melhoria na
produtividade e na reputação da empresa, sem mencionar a
redução dos gastos que seriam destinados a arcar com
indenizações, medicamentos, multas e demais despesas
relacionadas ao prejuízo da saúde do trabalhador.

OBJETIVO



As Normas Regulamentadoras (NR) são disposições
complementares ao capitulo V da CLT, consistindo em
obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por
empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir
trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças
e acidentes de trabalho.

A elaboração/revisão das NR é realizada pelo Ministério do
Trabalho (atual SEPRT) adotando o sistema tripartite paritário
por meio de grupos e comissões compostas por
representantes do governo, de empregadores e de
empregados.

NRs



NR1 Disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais

NR2 Inspeção prévia (revogada)

NR3 Embargo ou interdição

NR4 Serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho

NR5 Comissão interna de prevenção de acidentes – CIPA

NR6 Equipamento de proteção individual – EPI

NR7 Programa de controle médico e saúde ocupacional - PCMSO

NR8 Edificações

NR9 Avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos

NR10 Segurança em instalações e serviços em eletricidade

NR11 Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais

Anexo i - regulamento técnico de procedimentos para movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de rochas 

ornamentais

NR12 Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos

NR13 Caldeiras, vasos de pressão e tubulações e tanques metálicos de armazenamento

NR14 Fornos

CONHEÇA AS NRs EXISTENTES



NR15 Atividades e operações insalubres

Anexo 1 - limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente

Anexo 2 - limites de tolerância para ruídos de impacto

Anexo 3 - limites de tolerância para exposição ao calor

Anexo 4 - (revogado)

Anexo 5 - radiações ionizantes

Anexo 6 - trabalho sob condições hiperbáricas

Anexo 7 - radiações não-ionizantes

Anexo 8 – vibração

Anexo 9 – frio

Anexo 10 – umidade

Anexo 11 - agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e inspeção no local de trabalho

Anexo 12 - limites de tolerância para poeiras minerais

Anexo 13 - agentes químicos

Anexo 13a – benzeno

Anexo 14 - agentes biológicos

NR16 Atividades e operações perigosas

NR17 Ergonomia

Anexo i - trabalho dos operadores de checkout

Anexo ii - trabalho em teleatendimento/telemarketing

NR18 Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção

NR19 Explosivos

NR20 Segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis

CONHEÇA AS NRs EXISTENTES



NR21 Trabalhos a céu aberto

NR22 Segurança e saúde ocupacional na mineração

NR23 Proteção contra incêndios

NR24 Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho

NR25 Resíduos industriais

NR26 Sinalização de segurança

NR27 Registro profissional do técnico de segurança do trabalho (revogada)

NR28 Fiscalização e penalidades

NR29 Norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho portuário

NR30 Segurança e saúde no trabalho aquaviário

Anexo i - pesca comercial e industrial

Anexo ii - plataformas e instalações de apoio

NR31 Segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária silvicultura, exploração florestal e aquicultura

NR32 Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde

NR33 Segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados

NR34 Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, reparação e desmonte naval

NR35 Trabalho em altura

NR36 Segurança e saúde no trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados

NR37 Segurança e saúde em plataformas de petróleo

CONHEÇA AS NRs EXISTENTES



MODERNIZAÇÃO DA NORMAS TRABALHISTA



RECURSOS SEGURANÇA DO TRABALHO

Perfil Profissiográfico Previdenciário é um documento histórico-laboral que 
contém várias informações relativas às atividades do trabalhador, resultado de 
monitoração biológica e ambiental. 

PPP

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais é um conjunto de ações visando 
à preservação da saúde e da integridade/segurança dos trabalhadores por 
controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir 
no ambiente de trabalho

Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho é utilizado como base para 
preenchimento do PPPLTCAT

Atestado de Saúde Ocupacional é um documento que tem o objetivo de 
atestar se o funcionário está apto ou não para exercer as suas funções 
profissionais para o cargo indicado.

PPRA

ASO



RECURSOS SEGURANÇA DO TRABALHO

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
PCMSO

Comunicação de Acidente de Trabelho é o registro realizado junto ao governo 
quando da ocorrência de um acidente de trabalho ou de trajeto do colaborador

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) é uma comissão, prevista 
pela legislação brasileira, formada por trabalhadores e por representantes do 
empregador eleitos para ela, que tem como objetivo a prevenção de acidentes de 
trabalho e de doenças ocupacionais.

CIPA

Equipamentos de Proteção Individual e coletiva são responsáveis por 
garantir a proteção dos trabalhadores.

CAT

EPI / EPC



OBRIGAÇÕES NÃO SUBSTITUÍDAS NO ESOCIAL 

PPRA PCMSO LTCAT ASO



LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SST

• As obrigações de Saúde de Segurança do trabalho estão
previstas, basicamente, nas legislações Trabalhistas e
Previdenciárias.

• A Receita Federal também fiscaliza o cumprimento das
obrigações previdenciárias e, anualmente, divulga os valores
atualizados de algumas multas que constam no Decreto nº
3.048/99.

• Já no eSocial os itens de SST estão com foco puramente
Previdenciárias, após a simplificação, focados no PPP e CAT.
Tais eventos estão diretamente relacionados à SST, porém
existem dados em outros eventos que são utilizados para
compor as informações exigidas pelos formulários
substituídos.





LAYOUT ESOCIAL - SST 

REGISTRO NOVO

Layout (versão 2.5)         eSocial Simplificado

Excluído

Mantido

Mantido

Excluído

Mantido

Excluído

Tabela de Ambientes de Trabalho

Comunicação de Acidente de Trabalho

Monitoramento de Saúde do Trabalhador

Exame Toxicológico do Motorista Profissional

Condições Ambientais do Trabalho – Fatores de Risco

Treinamentos e Capacitações

S1060

S2210

S2220

S2221

S2240

S2245 



Evento 

S-2210

utilizado para o envio da CAT pelo empregador/tomador de mão-de-obra

de trabalhador avulso e empregador doméstico.

RECURSOS SEGURANÇA DO TRABALHO

neste evento é feito o acompanhamento da saúde do trabalhador durante

o seu contrato de trabalho, com as informações relativas aos ASO e seus

exames complementares. Tais informações correspondem àquelas

exigidas no PPP.

são prestadas as informações da exposição do trabalhador aos agentes

nocivos, conforme “Tabela 24 – Agentes Nocivos e Atividades -

Aposentadoria Especial” do eSocial e identificados os agentes nocivos

aos quais o trabalhador está exposto. Deve também ser declarada a

existência de EPC instalados, bem como os EPI disponibilizados. A

informação relativa aos EPIs não substitui a obrigatoriedade do registro

de entrega destes equipamentos conforme disposição normativa.

Evento 

S-2240

Evento 

S-2220

Nos eventos acima elencados é constituído o histórico das exposições a agentes nocivos para fins de aposentadoria 
especial, sendo que a declaração relativa ao adicional para o financiamento da aposentadoria especial é feita quando 
informado o grau de exposição no evento S-1200, utilizando-se dos códigos previstos na “Tabela 02 - Financiamento 
da Aposent. Especial e Redução do Tempo de Contrib. do eSocial”. Já a “Tabela 24 – Agentes Nocivos e Atividades -
Aposentadoria Especial”, inclui somente os agentes nocivos e atividades elencados no anexo IV do Decreto nº. 3.048, 
de 1999. 



EVENTOS TABELAS

• o número da CAT é o 
número do recibo deste 
evento

• acidente de trabalho que 
resulte em afastamento, 
deve-se 
obrigatoriamente, enviar 
o evento S-2230

• acidente do trabalho: 
tabela 13 do eSocial.

• agenteCausador: deve 
ser selecionada apenas 
uma das hipóteses da 
tabela 14 ou da tabela 15

S-2210 –
Comunicação de 

Acidente de 
Trabalho

• Devem ser informados 
os exames previstos 
como obrigatórios na 
legislação trabalhista e 
aqueles indicados no 
PCMSO

• avaliação ou exame 
realizado: tabela 27

• todos os exames que 
constam ASO

S-2220 –
Monitoramento da 

Saúde do 
Trabalhador

S-2240 – Condições 
Ambientais do 

Trabalho - Agentes 
Nocivos

• exposição a 
agentes nocivos e 
o exercício das 
atividades: tabela 
24

• informações 
prestadas neste 
evento compõem o 
PPP



CARGA 

INICIAL

02



Carga Eventos S2220 e S2240

A partir do início da obrigatoriedade para as empresas, o ambiente nacional do
eSocial já está recepcionando as informações dos eventos S-2220 e S-2240.

O evento S-2240 exige carga inicial com a descrição das informações na data de
início de sua obrigatoriedade. Assim, para todas as empresas, deve ser enviado
um S-2240 para cada trabalhador com vínculo ativo, tendo como data de início
da condição o mês de obrigatoriedade no eSocial.
• Grupo1 -> Obrigatório a partir de outubro/2021, prazo 15/11/2021
• Grupos 2 e 3-> Obrigatório a partir de janeiro/2022, prazo 15/02/2022

Os eventos S-2210 e S-2220 não demandam carga inicial, registrando as
informações que ocorrem a partir do início da obrigatoriedade dos eventos de
SST no eSocial para a empresa.
Assim, caso um trabalhador de uma empresa obrigada ao SST no eSocial sofra
um acidente, a CAT deverá ser emitida enviando um evento S-2210. Da mesma
forma, caso haja um Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), será necessário
enviar algumas informações desse documento por meio do evento S-2220.



Carga Eventos S2220 e S2240

Em relação ao evento S-2220, para o qual não existe carga inicial, as informações dos 
respectivos exames (Atestados de Saúde Ocupacional – ASO) que forem realizados no 
período compreendido entre o início da obrigatoriedade dos eventos de SST e vigência 
de PPP Eletrônico poderão ser encaminhadas posteriormente, mas devem 
compreender dados do período de obrigatoriedade de cada Grupo!

S-2220 

• Evento 1: ASO realizado em 15/01/2022
• Evento 2: ASO realizado em 15/07/2022

Na regra geral, o prazo de envio do evento é até o dia 15 do mês subsequente ao 
da realização do exame (ASO). 

Assim, o Evento 1 seria enviado até o dia 15 de fevereiro de 2022 e o Evento 2 
seria enviado até o dia 15 de agosto de 2022.



Carga Eventos S2220 e S2240

S-2240 – Condições Ambientais do Trabalho – Agentes NocivosS-2240 

• Evento 1: Carga inicial do S-2240: Envio das informações com a descrição 
das informações constantes no evento em vigor na data de início da 
obrigatoriedade do evento;

• Evento 2: Mudança na exposição do trabalhador com data de início da 
condição em 16/02/2022

Na regra geral, o prazo de envio do evento é até o dia 15 do mês subsequente ao 
do início da obrigatoriedade do evento ou, no caso de alteração, no dia 15 do mês 
subsequente ao que ocorrer alteração. 
Assim, o Evento 1, de carga inicial, seria enviado até o dia 15 de fevereiro de 2022 
e o Evento 2 seria enviado até o dia 15 de março de 2022.    



Carga Eventos S2220 e S2240

PPP Eletrônico

Quanto ao PPP, regra geral, a substituição do documento físico pelo 
eletrônico ocorreria assim que iniciada a obrigatoriedade dos eventos de SST 
para o grupo de empresas. 

Entretanto, houve uma alteração neste prazo para que sejam concluídas as 
entregas por parte do Governo que são necessárias.

A partir 1º de janeiro de 2023 o Perfil Profissiográfico Previdenciário 
- PPP será emitido exclusivamente em meio eletrônico, a partir das 
informações constantes nos eventos de Segurança e Saúde no Trabalho 
(SST) no Sistema Simplificado de Escrituração Digital das Obrigações 
Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais - eSocial, para os segurados das 
empresas obrigadas.

Assim, teremos período em que embora a informação seja encaminhada ao 
eSocial, o PPP ainda deverá ser emitido em meio físico, sendo que o PPP 
eletrônico somente registrará as informações de exposição do segurado a 
partir de 01/2023.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES  CAT - PPP

Comunicação 
de Acidente de 

Trabalho

Perfil 
Profissiográfico
Previdenciário

• o CAT Web está bloqueado 
para Empresas do Grupo 1 
a partir da obrigatoriedade 
de eventos SST no eSocial

• a comunicação da CAT 
permanece até o primeiro 
dia útil seguinte ao da 
ocorrência e, em caso de 
morte, de imediato

• a impressão de cópia fiel à 
ser entregue ao 
acidentado ou 
dependentes, será no 
sistema

• o legado não será carregado 
no eSocial, devendo manter 
em “papel” itens do PPP 
anteriores à obrigatoriedade 
de eventos de SST no 
eSocial

• PPP obrigatório à todos 
colaboradores, pois existe 
previsão legal na IN 77/2015 
é importante que fique 
explícito sua não exposição 
(fatores de riscos 
ergonômicos e mecânicos, 
não entram agora)



CRONOGRAMA
04



FASEAMENTO

Tabelas 

Eventos não Periódicos

Eventos Periódicos + EFD-Reinf 

DCTFWeb + FGTS Digital

Eventos SST



Grupo 1

16/07/2018

10/01/2019

10/01/2022

08/01/2018Tabelas

01/03/2018Não 
Periódicos

01/05/2018Periódicos

08/2018DCTF Web

13/10/2021SST

CRONOGRAMA

Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 71 de 29 de Junho de 2021

Instrução Normativa RFB nº 2.005 e 2.038 de 2021 

*
FGTS 
Digital

Grupo 2 Grupo 3 PJ Grupo 3 PF Grupo 4

10/10/2018

04/2019

*

10/01/2019

10/05/2021

10/01/2022

10/04/2019

10/2021

*

10/01/2019

19/07/2021

10/01/2022

10/04/2019

21/07/2021

22/04/2022

11/07/2022

22/11/2021

06/2022

*

* Aguardamos prazos quanto ao FGTS  
Digital à ser divulgado pela SIT-
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

10/2021

*



Espaço Legislação PORTAL        GRATUITO

• CONTEÚDO destinado a 
apresentar todas as novidades 
e atualizações da legislação 
trabalhista, tributária e 
previdenciária brasileira.

• Acessando o ESPAÇO 
LEGISLAÇÃO você fica por 
dentro de todas as exigências 
em âmbito federal, estadual e 
municipal, facilitando a 
adequação da sua empresa 
aos requisitos do governo

• Mantenha-se atento à data de 
entrega das obrigações e 
adicione ao seu calendário 
particular para planejamento



#SOMOSTOTVERS

• Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.

• O sucesso do cliente é o nosso sucesso.

• Valorizamos gente boa que é boa gente.

totvs.com

@totvs

/totvs company/totvs

totvs.store

@totvs

OBRIGADO

Elisângela Damasco

Consultoria de Segmentos

ces.consultoriatributaria@totvs.com.br

https://espacolegislacao.totvs.com/
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Introdução

Sua empresa já se preparou? Está com dúvidas? 
Este é o momento que iremos destacar os 
principais assuntos dos eventos SST.



SANEAMENTO DA BASE
- Atualizações
- Configurações
- Documentações

3

AGENDA

GERAÇÃO DOS EVENTOS
- Passo a Passo

S-2210
- Vínculo Acidente e Atestado 

ou Diagnóstico Médico
  -  Número da CAT
  -  Reabertura da CAT

CAROLINA – ASSISTENTE VIRTUAL
- Já conhece?
- Sabe como utilizar?
- Quais os Benefícios?

S-2220
- Geração do ASO
- Principais campos
- Integração com TAF
- Informação Complementar

S-2240
- Datas de envio
- Agente com Ausência de Risco 
(09.01.001)
- Agentes não integrados ao eSocial
- Ambiente Físico no eSocial
- Admissões Futuras
- Como gerar o Evento S-2240

DÚVIDAS?
Momento que iremos responder às questões enviadas.



4

Saneamento da Base

01



SANEAMENTO DOS DADOS 5

Atualização do 
eSocial

Verificar as documentações 
liberado pela TOTVS que 
contém atualização do eSocial 
(MDT + TAF + RH)

Saneamento da Base 
de Dados

Efetuar a conferência dos dados 
cadastrados para garantir a 
correta integração das 
informações.

Parâmetros eSocial

Habilitar os parâmetros de 
Integração entre MDT e TAF e 
efetuar o ajuste nos demais 
parâmetros que envolvem os 
eventos SST.

Integração com 
TAF

Após realizar todos passos 
anteriores, é hora de integrar 
ao TAF.



SANEAMENTO DOS DADOS 6

● Entregas Legais Link Centralizador com atualizações do SST e demais informações:
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/eSocial+%7C+Protheus+-+Entregas+Legais 

● Acumulado do Medicina:
 https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360057956773

● Artigos KCS: 
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/sections/1500000904781-Medicina-e-  
Seguran%C3%A7a-do-Trabalho-SIGAMDT-

● Como acessar os eventos SST pelo TAF: 
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4409269554327-TAF-Medicina-Como-acessar-os-eventos-SST-pel
o-TAF?source=search 

● Espaço Legislação: 
https://espacolegislacao.totvs.com/

● Site do Governo:
 https://www.gov.br/esocial/pt-br

https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/eSocial+%7C+Protheus+-+Entregas+Legais
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360057956773
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/sections/1500000904781-Medicina-e-Seguran%C3%A7a-do-Trabalho-SIGAMDT-
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/sections/1500000904781-Medicina-e-Seguran%C3%A7a-do-Trabalho-SIGAMDT-
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/sections/1500000904781-Medicina-e-Seguran%C3%A7a-do-Trabalho-SIGAMDT-
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4409269554327-TAF-Medicina-Como-acessar-os-eventos-SST-pelo-TAF?source=search
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4409269554327-TAF-Medicina-Como-acessar-os-eventos-SST-pelo-TAF?source=search
https://espacolegislacao.totvs.com/
https://www.gov.br/esocial/pt-br


PARÂMETROS ESOCIAL 7



PARÂMETROS ESOCIAL 8



WIZARD MDT 9



CARGA INICIAL RISCOS 10



11

GERAÇÃO DOS EVENTOS SST

02



VÍDEOS COM PASSO A PASSO DE GERAÇÃO DOS EVENTOS 12

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4410314804631

S-2210 
Tabelas 
eSocial 
CAT

Parâmetros
 eSocial no 
Medicina

Wizard
 Importação
 de Tabelas 
 eSocial S-2220 

Como Gerar

S-2240
Premissas 
Básicas para
Geração S-2240 

Como 
Gerar Riscos

S-2240 
Como 
Gerar Riscos 
com EPI

 S-2240 
Como
Gerar Carga 
Inicial de 
Riscos

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4410314804631
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S-2210
Comunicação de Acidente de Trabalho

Utilizado para envio da CAT

03



CAT - RELACIONAR ACIDENTE COM ATESTADO OU DIAGNÓSTICO MÉDICO 14

Atualizações > Acidente de Trabalho > Acidentes (MDTA640)

Atualizações > Atendimento Médico > Atestado Médico (MDTA685)

Preencher os 
campos de acordo 
com layout eSocial

MV_NG2NENV

MV_NG2IATE

Ind.Atend. Habilita 
campo Acidente



NÚMERO DA CAT 15

É o número do 
Protocolo gerado no 
evento

Módulo TAF: Atualizações > Eventos eSocial > Não Periódicos > Cat.Comun.Acid. Trabalho (TAFA257)



REABERTURA CAT 16

Em caso de 
Reabertura da CAT, o 
campo “CAT Origem” é 
o número do 
protocolo do evento.



17

S-2220 
Monitoramento da Saúde do 
Colaborador

04

Neste evento é feito o acompanhamento da saúde do trabalhador  
durante o seu contrato de trabalho, com as informações relativas aos  
ASO e seus exames complementares. Tais informações correspondem 
às exigidas no PPP.



ASO - PRINCIPAIS CAMPOS PARA PREENCHIMENTO 18

Atualizações > PCMSO > Exames (MDTA020)  Procedimento 
Realizado, Tabela 
27 do eSocial

Atualizações > PCMSO > Exames do Funcionário (MDTA120A)

Obs. Result. e Data 
Resultado deve ser 
preenchido



ASO - INTEGRAÇÃO COM TAF 19

Atualizações > Atendimento Médico > Atestado ASO (MDTA200)

Data de 
Emissão NÃO 
pode estar 
preenchido

Efetuar a Impressão do 
relatório e automáticamente 
será integrado com TAF

Relatório > Exames 
(ASO) > Atestado 
ASO

Data Prog. e Data Geração são 
preenchidos automaticamente na 
inclusão do ASO de acordo com a 
Data base do Sistema.
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Carolina 
ASSISTENTE VIRTUAL DA 
TOTVS

05



Carolina 
ASSISTENTE VIRTUAL DA TOTVS

21

Você já conhece a Carolina, 
assistente virtual da TOTVS   

Ela é a nossa colega de trabalho moderna, 
pois é responsável pela nossa área de 
atendimento digital focada no atendimento de 
dúvidas, e consultas de solicitações (tickets).
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+ Agilidade em seu 
autoatendimento.

Otimiza sua solução.

Respostas em Tempo Real 
com ajuda de Processamento 
de Linguagem Natural.

Novo canal de 
relacionamento junto a 
TOTVS.

Retorno de Pacotes de 
Atualização já disponíveis.

Processos repetitivos 
e dúvidas frequentes, 
podem ser resolvidos 
com maior rapidez e 
exatidão.

Atendimento 
Ilimitado.
atendendo várias 
pessoas ao mesmo 
tempo. 



CAROLINA ONDE ENCONTRAR? 23

1. TOTVS NEWS
2. PORTAL DA TOTVS
3. ROTINAS PROTHEUS

Você encontra a nossa assistente 
dentro do Protheus!

Isso mesmo, sem sair do Protheus!

+COMODIDADE
+RAPIDEZ
+COMPROMISSO
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S-2240 
Condições Ambientais do Trabalho – 
Fatores de Risco

06

informações da exposição do trabalhador aos  agentes 
nocivos, conforme “Tabela 24”. Deve-se também ser  
declarada a existência de EPC instalados, bem como os EPI  
disponibilizados.



AGENTE COM AUSÊNCIA DE RISCO (09.01.001) 25

Cadastro de Agente rotina MDTA182 não deve existir nenhum registro com o campo (TMA_ESOC) “Cod. eSocial” utilizando o código 09.01.001 - “Ausência de 
Fator de Risco”

ATUALIZAÇÕES > PPRA > AGENTES



AGENTE COM AUSÊNCIA DE RISCO (09.01.001) 26

Quando o funcionário não está exposto a nenhum risco será enviado esse código 09.01.001 no evento S-2240 quando gerado 
a carga inicial Riscos, ou em novas admissões.

Um erro muito comum nas empresas é cadastrar um agente usando este código (09.01.001 ), e vincular um risco a este 
código. Para tentar estabelecer quem não está exposto a nenhum risco.

Esta prática não deve acontecer!!

O sistema portanto vai funcionário por funcionário verificando se ele está exposto a algum risco ou não.
Se estiver exposto envia o código do eSocial Cadastrado no agente do risco, ou seja, o 01.01.001, 02.01.001, etc.

E caso o funcionário não esteja exposto a nenhum risco envia o código da ausência, que é o 09.01.001.
Não devem ser cadastrados nenhum agente usando este código do eSocial e consequentemente nenhum riscos vinculado a 
este agente na TN0 com o código 09.01.001.

Pois esse código o sistema envia automaticamente. E não faz sentido cadastrar um risco com o código 09.01.001 
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/MDT0062+Ausencia+de+Fator+de+Risco

https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/MDT0062+Ausencia+de+Fator+de+Risco


 AMBIENTE FÍSICO NO ESOCIAL 27

O eSocial obriga que cada funcionário esteja alocado em um Ambiente Físico. 
E para o eSocial deve ser enviado apenas um Ambiente Físico no evento S-2240 , o ambiente a ser considerado 
será com base no centro de custo de cada um dos funcionários. 

Atualmente não é possível vincular o mesmo centro de custo ou entidade escolhida em mais de um Ambiente 
Físico. 

Por uma questão de lógica se devemos enviar apenas um Ambiente Físico, não poderíamos permitir vincular 
mais de um ambiente com o mesmo centro de custo ou entidade escolhida.

Quais são essas entidades?

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=638414346

Centro de 
    Custo

Departamento

Função

Funcionário

Tarefa

MV_NG2EAMB

Ao acessar a rotina de Ambiente Físico (MDTA165)
Os campos Tp. Inscr. (TNE_TPINS), Nr. Inscr. (TNE_NRINS) ou Cod. Lot. (TNE_CODLOT) estão 
bloqueados
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4411258747927

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=638414346
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4411258747927


AMBIENTE FÍSICO 28

ATUALIZAÇÕES > PPRA > AMBIENTE FÍSICO



LAUDO 29

ATUALIZAÇÕES > LAUDOS > LAUDOS

MV_NG2VLAU = Indica 
se somente irá enviar ao 
TAF Riscos que estejam 
vinculados a um Laudo 
PPRA no momento de 
envio. 1-SIm; 2- Não.



RESPONSÁVEL AMBIENTAL 30

ATUALIZAÇÕES > SESMT > SESMT/USUÁRIOS MV_NG2REST = Indica que 
tipo de Responsável 
Ambiental será enviado ao 
TAF. 1=Médico 
Trab.;2=Engenheiro 
Trab.;3=Ambos;4=Todo



RISCOS 31

ATUALIZAÇÕES > PPRA > RISCOS

MV_NG2EPIR = Indica se 
pega as 
CARACTERÍSTICAS dos 
EPIs da Entrega ou do 
Risco, para envio no 
evento S-2240. 1= Entrega; 
2= Risco.



RISCOS - FUNCIONÁRIOS EXPOSTOS 32



RISCO COM NECESSIDADE DE EPI 33

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4407283911063 

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4407283911063
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DÚVIDAS?

07



OBRIGADO

• Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.

• O sucesso do cliente é o nosso sucesso.

• Valorizamos gente boa que é boa gente.

#SOMOSTOTVERS

totvs.com

@totvs

/totvs company/totvs

totvs.store

@totvs

PAMELA SANTOS / ROSANA SOARES
Suporte Protheus RH 


