Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho.
Empresa com Registro no CRM e no CREA

NOVAS REGRAS - EXAME TOXICOLOGICO MOTORISTAS
Lei 13.103 de 02 de março de 2015.
O exame é obrigatório para qualquer motorista de transporte coletivo de passageiros e de cargas portadores de
carteira tipo C,D e E independente do ramo de atividade da empresa.
A empresa deverá realizar este exame previamente a admissão do funcionário e por ocasião do desligamento;
estes exames deverão ser custeados pela empresa contratante.
Por determinação da Legislação esses exames não deverão constar no PCMSO, nem no ASO do funcionários, os
mesmos não poderão ser utilizados para definição de aptidão do trabalhador.

Portaria vigente a partir de 16 de Agosto de 2017
O que muda: O empregador que admitir e desligar motoristas profissionais fica obrigado a declarar no CAGED os
campos: Código Exame Toxicológico, Data Exame Médico (Dia/Mês/Ano), CNPJ do Laboratório, UF e CRM relativo
às informações do exame toxicológico, após o campo “CEP
O exame é obrigatório para qualquer motorista de transporte coletivo de passageiros e de cargas portadores de
carteira tipo C,D e E independente do ramo de atividade da empresa.
A empresa deverá realizar este exame previamente a admissão do funcionário e por ocasião do desligamento;
estes exames deverão ser custeados pela empresa contratante.
Por determinação da Legislação esses exames não deverão constar no PCMSO, nem no ASO do funcionário, os
mesmos não poderão ser utilizados para definição de aptidão do trabalhador.

Como a Empresa deverá proceder:
- Os exames levam 15 dias corridos para liberação, após a coleta.
- A coleta somente poderá ser realizado por empresa de medicina ou laboratórios cadastradas
- Somente poderá ser realizado por laboratório cadastrados, acreditados e homologados pelo DETRAN.
Valores:
R$ 300,00 (Trezentos Reais) pago antecipado.
As Coletas serão realizadas na Clínica Dambros sem custo à Empresa.
Caso haja necessidade de coleta na Empresa, será cobrada uma taxa de deslocamento no valor de R$300,00 por
coleta.

Todos os pagamentos serão realizados diretamente ao laboratório.

Cuidando da saúde da sua empresa
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