
Medicina e segurança do trabalho
- Registro burocrático

Guia de manutenção e conservação do condomínio
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Conteúdo

Activa Contabilidade  Condomínio
CRC/SC6.353

CREA/SC e SECOVI
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- Agências exclusivas

- As melhores tarifas do mercado

- Financiamento de reformas

- Seguros

Serviços para condomínios

No site da Activa você vai encontrar a informação que

precisa. São vídeos, áudios e reportagens sobre a vida em

condomínio, além de uma completa lista de prestadores

de serviços para simplificar a sua gestão condominial.

www.activa.cnt.br
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Laudo PCMSO

Laudo PPRA

Laudo PPP

Itens Norma ou recomendação técnica e legislação Regularidade

* Laudo PCMSO NR 7 Anual

** Laudo PPRA NR 9 Anual

*** Laudo PPP IN 78 de 16/07/2002 Anual

* Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional: todas as empresas (independente do número de empregados)

são obrigadas a zelar pela saúde, prevenir as doenças ocupacionais e acidentes no trabalho.

O condomínio deve guardar o PSMSO por 20 (vinte) anos.

** Programa de Prevenção de Riscos Ambientais: identificação e orientação aos profissionais para utilização dos equipa-

mentos de proteção individual, entre outras recomendações.

O condomínio dever guardar o PPRA por 20 (vinte) anos.

*** Perfil Profissiográfico Previdenciário: histórico laboral utilizado pelo INSS para comprovação da necessidade de bene-

fício do trabalhador.

Em caso da terceirização do quadro de colaboradores do condomínio, os laudos deverão ser fornecidos anualmente  pela

empresa contratada. 
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Medicina e segurança do trabalho 

- Anotações

Guia de manutenção e conservação do condomínio

Observações do tipo de serviço:

• Técnico: requer ação de profissionais habilitados.

• Inspeção manual: vistoria a ser realizada pelo síndico, zelador ou monitor da gestora de condomínios.

Para maior segurança do condomínio, conte com profissionais habilitados e exija ART (Anotação de Responsabilidade 

Técnica). Ao obter a ART o síndico está isento da responsabilidade em caso de negligência por parte do contratado.

Conteúdos: Activa Contabilidade  Condomínio - CRC/SC6.353&
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