
SESMT verifica se 

há documentação 

necessária 

(LTCAT) para o 

preenchimento 

dos campos 

técnicos (registros 

ambientais)

FLUXOGRAMA PARA SOLICITAÇÃO DE PPP

SESMT PÚBLICO DA SEDUC

SGDP recebe solicitação de PPP

Judicial ou Administrativo

SGDP realiza o preenchimento dos 

campos administrativos e encaminha para 

a GESAUDE que encaminha para o 

SESMT 

SESMT preenche 

o PPP a partir dos 

dados existentes 

e completa os 

campos técnicos 

como “SEM 

REGISTRO”

SESMT verifica se 

há 

POSSIBILIDADE 

de fazer LTCAT 

extemporâneo* ou 

contemporâneo

SESMT faz vistoria do local para 

elaboração de LTCAT e verifica que 

ocorreram modificações e LTCAT 

extemporâneo não pode ser 

elaborado. Somente LTCAT 

contemporâneo 

O SESMT solicita para a GESAUDE

veículo para fazer a visita técnica ao 

local.
SESMT faz o 

preenchimento 

dos campos 

técnicos e 

encaminha 

processo para 

GESAUDE

SIM

NÃONÃO

SIM

SESMT 

encaminha 

processo para 

GESAUDE

SESMT elabora LTCAT

contemporâneo

SESMT encaminha no processo de 

solicitação do PPP o LTCAT para 

GEQUAV para ser HOMOLOGADO

GEQUAV encaminha laudo 

HOMOLOGADO para o processo de 

solicitação do PPP 

A SGDP recebe o 

PPP preenchido e 

encaminha para 

assinatura de 

representante legalLegenda das siglas:

PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.

SGPD – Superintendência de Gestão de Pessoas;

GESAUDE – Gerência de Segurança e Saúde do Servidor; 

GECSSS – Gerência Central de Saúde e Segurança do Servidor;

SESMT Público - Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho do Servidor Público; 

LTCAT – Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho; 

LTCAT extemporâneo - serão considerados extemporâneos quando o levantamento for realizado em data 

anterior ou posterior ao período laborado. A elaboração do LTCAT extemporâneo é possível quando não houver, 

entre o período trabalhado até a confecção do laudo, alterações no ambiente, de acordo com Art. 261, § 4º da 

IN/PRES Nº 77, de 21/01/2015;

LTCAT contemporâneo - serão considerados 

contemporâneos quando o levantamento foi 

realizado durante o período em que o segurado 

laborou na empresa/ órgão. 

“SEM REGISTRO” – informação colocada nos 

campos técnicos, onde não foi possível encontrar 

os registros do período ou não foi possível 

elaborar o LTCAT extemporâneo.


