


PAP – PROJETO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA 

 MONITORAMENTO DOS AFASTAMENTOS  

 



 

 

• Possibilitar um planejamento de rotatividade 

laborativa e renovação do quadro funcional; 

 

• Obtenção do panorama individual previdenciário de 

cada colaborador, com análise de estabilidade pré-

aposentadoria e/ou acidentária, evitando reintegrações; 

 

• Assessoria técnica previdenciária para depto pessoal e 

setor trabalhista. 



• Aposentados; 

 

• Aposentáveis; 

 

• Estáveis por Acidente; 

 

• Estáveis por pré-aposentadoria; 

 

• Reintegrados. 



 

 

• Palestra aos colaboradores sobre mudanças na legislação; 

• Levantamento de informações necessárias junto ao INSS; 

• Contagem de tempo de contribuição; 

• Analise técnica de períodos rurais e/ou especiais; 

• Simulação de renda mensal inicial do benefício; 

• Projeção de renda mensal futura do benefício; 

• Orientação para obtenção de documentos necessários ao 

requerimento. 



 

 

• Relatório individual completo para a empresa da situação 

previdenciária de cada colaborador; 

 

• Relatório completo da situação previdenciária   para cada 

colaborador; 

 

• Listagem resumida do panorama previdenciário de todos os 

funcionários. 



• Objetivo do Programa; 

• Breve explanação sobre o que é a Previdência Social; 

• O benefício da aposentadoria por tempo de contribuição e 

aposentadoria especial 

• A insalubridade na aposentadoria; 

• As propostas de reforma na aposentadoria por tempo. 
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DIAGNÓSTICO PREVIDENCIÁRIO  (280 CASOS SOLICITADOS)

NÃO ESTÁVEL/APOSENTADO 32

NÃO ESTÁVEL/NÃO

APOSENTÁVEL 

71

NÃO ESTÁVEL/APOSENTÁVEL     61

APOSENTAR ANTES        47

ESTÁVEL COM PPP      7

ESTÁVEL/NÃO APOSENTÁVEL    62

TOTAL
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• Atuação administrativa e contenciosa na defesa de FAP (Fator 

Acidentário e Prevenção) e do NTEP (Nexo Técnico 

Epidemiológico), bem como autuações decorrentes de fiscalizações, 

prevendo reflexos previdenciários e tributários; 

• Orientação envolvendo formulários exigidos pelo INSS (PPP, CAT, 

NTEP), analisando agentes de riscos passiveis de enquadramento 

das atividades especiais; 

• Readequação das políticas de segurança e medicina do trabalho; 

• Monitoramento dos benefícios acidentários para redução de custos e 

evitar aumento do Fator Acidentário de Prevenção (FAP). 

 



• Estabilidade de 12 meses após o retorno a empresa; 

• Depósito do FGTS; 

• Reflexos no FAP (tributação); 

• Eventual ação cível de reparação de danos físicos e morais na 

Justiça do Trabalho; 

• Ação regressiva indenizatória impetrada pelo INSS para 

ressarcimento dos gastos com os benefícios A empresa com grande 

número de afastamentos pela espécie B91 poderá enquadrar a 

empresa como “grande causadora de danos”, conforme Resolução 

CNPS 1291/2007. 
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