
LEPORTE ENGENHARIA

Segurança
do Trabalho

APRESENTAÇÃO COMERC IAL



PRINCÍPIOS

Somos uma empresa atuante no ramo de
Engenharia de Segurança do Trabalho,
especializada em consultoria sobre
segurança do trabalho, fiscalização, perícia
e elaboração de laudos técnicos.

SOBRE

Nossa conduta é pautada pela ética.
O ideal dos nossos clientes orientam o nosso trabalho.
Nosso maior patrimônio é o bom conceito
conquistado com o nosso trabalho.
Nenhum crescimento ou ganho justifica riscos
excessivos.



Auxilia a implementação
e o cumprimento das
normas de segurança,
proporcionando um
ambiente de trabalho
mais saudável, seguro e
eficiente

CONSULTORIA



PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE
RISCOS AMBIENTAIS (NR-09)

PCMSO - PROGRAMA DE
CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE

OCUPACIONAL (NR-07)

LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DO TRABALHO

Preza por tornar o ambiente de trabalho um espaço
mais seguro para qualquer tipo de trabalhador.

Visa identificar antecipadamente qualquer desvio que
possa comprometer a saúde dos trabalhadores.

Legislação previdenciária que concede aos
trabalhadores expostos a riscos físicos, químicos

ou biológicos a aposentadoria.

serviços



LAUDO DE INSALUBRIDADE (NR-15)

LAUDO DE PERICULOSIDADE (NR-16)

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO (NR-17)

O laudo de insalubridade é o documento utilizado
para apontar as atividades existentes na empresa
que podem, ou não, ser insalubres.

O laudo de periculosidade tem o intuito de concluir se há
ou não periculosidade nos diversos locais de trabalho.

A análise ergonômica do trabalho - AET propõe a adaptação
do homem ao seu posto de trabalho.



PCMAT - O PROGRAMA DE CONDIÇÕES E
MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA

DE CONSTRUÇÃO CIVIL (NR-18)

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO
CONFINADO (NR-33)

Programa preventivo de acidentes e transtornos
no ambiente de trabalho.

Identificar, localizar e classificar os
espaços confinados na empresa.

IDENTIFICAÇÃO DE AGENTES
BIOLÓGICOS (NR-32)

Levantamento dos riscos biológicos e PPRA
especializado para dos serviços de saúde.



TRABALHO EM ALTURA (NR-35)

Consultoria e elaboração de procedimentos para
trabalho em altura.

ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PERÍCIAS

Consultoria e levantamento de considerações
técnicas em acompanhamento de perícias.

GERENCIAMENTO DE INTERDIÇÃO E
EMBARGO

Procedimentos e ações após declaração de
interdição ou embargo de obras e instalações.



PPP - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO
PREVIDENCIÁRIO (INSS)

LAUDO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (NR-10)

LAUDO DE SEGURANÇA EM MÁQUINAS (NR-12)

O laudo de insalubridade é o documento utilizado
para apontar as atividades existentes na empresa
que podem, ou não, ser insalubres.

Avaliação das instalações elétricas e verificação das
suas condições gerais, com emissão de parecer
técnico. 

Análise de risco e seleção de técnicas para adequação das
máquinas e equipamentos conforme a NR-12.



Disponibilizamos assessoria
continuada durante toda a
vigência dos programas de

segurança do trabalho

NOSSO D IFERENCIAL
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