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SIGES COMPEM
Capacitação e consultoria para as MPEs 
industriais do Estado com relação ao 
eSocial

Realizar capacitação das MPEs 
industriais do ES, sendo esta ação 
iniciada em 2018 e continuada em 
2019 pelo Sebrae/ES e pelo Sesi/ES 
no quesito Saúde e Segurança do 
Trabalho.

02/01/19 30/04/19 26/04/2019 Concluído Sim - Encaminhado e-mail para Júlio Zorzal, diretor do SESI/ES, solicitando informações sobre as ações de SST desenvolvidas pela entidade voltadas para o eSocial em 2019.
- Encaminhado e-mail para Eduardo Simões, gerente do SEBRAE/ES, solicitando informações quanto às ações das entidade com relação ao eSocial em 2019.

11/11/2019

- O SESI/ES oferta o serviço de Gestão Integrada de SST com disponibilização da plataforma SESI 
Viva+ para o atendimento dos requisitos do eSocial. A solução integrada contempla os 
programas legais (PPRA, PCMSO, Laudos Técnicos, medições ambientais, Analise Ergonômica, 
etc), onde todos o serviços são disponibilizados em forma fisica e digital para o envio à 
plataforma do eSocial.
- O SEBRAE/ES tem as seguintes ações para 2019 com relação ao eSocial:
* Oficina e-Social:
Objetivo: Sensibilizar para a importância da adequação ao eSocial e orientar sobre o 
enquadramento ao mesmo com foco nos requisitos de recursos humanos, contábil, financeiro e 
saúde e segurança do trabalho.
Carga Horaria: 4 horas.
Investimento: Gratuito
* Curso e-Social:
Objetivo: Sensibilizar para a importância da adequação ao eSocial e orientar sobre o 
enquadramento ao mesmo com foco nos requisitos de saúde e segurança do trabalho
O curso tem 12 horas de duração e 4 horas de consultoria na empresa.
Investimento: R$ 80,00
* Consultoria SEBRAETEC em Saúde e Segurança do Trabalho com foco no e-Social (PPRA, 
PCMSO e LTCAT). 70% de subsídio.

SINDICER COMPEM
Realização de treinamento para os 
MPEs industriais quanto à formação do 
preço de venda

Criar, em parceria com o Sebrae/ES, 
turmas de capacitação de MPEs 
industriais na formação do preço de 
venda

11/03/19 20/12/19 20/12/2019 Em Andamento Sim
Ficou ajustado com a Ana Carolina/Sebrae-ES a possibilidade de treinamento para atender esta demanda. Falta definir com o Sindicer as condições. Agendar reunião com Jhonatan do 
Sindicer.

11/11/2019

- Treinamento em fase de negociação direta entre o Jhonatan/Sindicer e a Ana Carolina/SEBRAE-ES. 
Aguardando definição da data de início do treinamento e da consultoria pelo Sindicer.
- Em reunião realizada no dia 09/07/2019 em Colatina, com representantes do Sindicer, Sebrae-ES e 
Compem, ficou ajustasdo que os treinamentos só ocorrerão após a consultoria a ser realizada junto às 
empresas associadas ao Sindicer. Previsão de extensão da demanda até 11/10/2019.
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