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2.9.1

Os salários, horas extras, DSR, 13° salário, 

licenças remuneradas, abono de férias, 

adicionais (noturno, insalubridade e 

periculosidade) são pagos de acordo com 

a legislação trabalhista e o acordo 

coletivo e legislação local aplicável?

A bonificação não está discriminada 

no holerite.

Conforme Consolidação das Leis do Trabalho Decreto-lei 

n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, pagamentos de 

gratificações ou bonificações, assim como horas extras 

deverão obrigatoriamente ser lançadas em folha de 

pagamento, sujeitando-se à incidência dos encargos sociais 

de INSS e FGTS. Fica o empregador (a) responsável por 

regularizar os pagamentos em folha.

Enviar cópia das folhas de pagamento dos 

funcionários do mês de novembro (11) 

para o e-mail gcf@malwee.com.br no 

prazo de 45 dias (a contar do recebimento 

do relatório)

2.9.7

A empresa apresentou Certidão de 

Débitos relativos a créditos tributários 

federais e da Dívida Ativa da União, bem 

como as 6 ultimas guias pagas do INSS? 

Ou, na falta da Certidão de Débitos, 

apresentou as 12 últimas guias pagas do 

INSS? Ou ainda, caso a empresa já esteja 

adequada plenamente ao E-Social, 

apresentar os relatórios referentes aos 

respectivos eventos – DCTFWeb.

Não apresentou o comprovante de 

pagamento da guia de INSS da 

competência 09/2021.

Conforme Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, é 

obrigatório por parte do empregador (a) pagar 

mensalmente um percentual do INSS, de modo que, 

quando o trabalhador precisar de assistência social, ele 

esteja coberto.

Enviar cópia do comprovante de 

pagamento da guia de INSS da 

competência 09/2021 o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 07 dias ( 

a contar do recebimento do relatório)

2.9.9

Os pagamentos, adiantamentos ou 

empréstimos são feitos integralmente 

através de depósito em conta bancária 

de titularidade do empregado?

Alguns colaboradores não recebem 

via deposito bancário. Recebem por 

meio de cheque. Tais como: 

Matheus Andre Bilek Rodrigues

Suzani Evelin Baptista Mazieri 

Rodrigues

O pagamento do salário deve ser realizado via depósito 

bancário por meio de uma conta salário. Entretanto em 

exceções, aceita-se o pagamento por meio de cheque, 

desde que  o cheque seja nominal ao funcionário. A 

empresa deve relizar um cópia do cheque nominal e 

solicitar a assinatura do funcionário nesta cópia. Vale 

ressaltar que a empresa deve permitir a troca do mesmo 

em horário de trabalho. 

Enviar comprovante de pagamento via 

depósito bancário ou a cópia do cheque 

nominal com as assinaturas dos 

funcionários Matheus, Andre e Suzani 

Evelin para o e-mail gcf@malwee.com.br 

no prazo de 30 dias. (a contar do 

recebimento do relatório)

3.2.4

Os sanitários são dotados de produtos 

destinados à higiene pessoal: papel 

higiênico, sabonete líquido, toalhas de 

papel para as mãos ou outro sistema 

higiênico para secagem de mãos e lixeira 

com tampa?

Não havia papel toalha para as mãos

Conforme NR-24, item 24.3.4, o lavatório deve ser provido 

de material ou dispositivo para a limpeza, enxugo ou 

secagem das mãos, proibindo-se o uso de toalhas coletivas.

Colocar papel para secagem das mãos no 

banheiros, posteriormente enviar 

envidências no prazo de 07 dias para o e-

mail gcf@malwee.com.br (a contar da data 

15/11/21, data informada que fará a 

alteração de barracão)

3.2.5
Os sanitários / vestiários são separados 

para ambos os sexos com identificação 

nas portas?

Não havia identificação de sexo nas 

portas dos sanitários

Conforme NR - 24, os estabelcimentos devem ser conter a 

proporção mínima de uma instalação sanitária para cada 

grupo de 20 (vinte) trabalhadores, separadas por sexo. 

Desta forma, fica o empregador (a) responsável por 

adequar e identificar os banheiros.

Identificar os banheiros com placas de 

masculinos ou femininos e enviar 

evidências para e-mail 

GCF@malwee.com.br no prazo de 07 dias 

(a contar da data 15/11/21, data informada 

que fará a alteração de barracão)

3.4.1

A empresa estabelece requisitos técnicos 

e legais na instalação, manutenção e 

operação de caldeiras e vasos sob 

pressão de acordo com a NR - 13?

A empresa não possui os requisistos 

técnicos e legais na instalação, 

manutenção e operação do 

compressor.

Conforme NR - 13, os estabelecimentos que possuírem 

vasos de pressão, devem realizar os Relatórios de 

Inspeção, ou seja, o registro formal dos resultados das 

inspeções realizadas nos equipamentos com laudo 

conclusivo, de correção de danos, defeitos ou avarias em 

equipamentos e seus componentes, visando restaurar a 

condição do projeto de construção. Fica o empregador (a) 

responsável por obter o Laudo do Compressor utilizado na 

facção.

Providenciar laudo do compressor e enviar 

cópia o e-mail gcf@malwee.com.br no 

prazo de 30 dias (a contar da data 

15/11/21, data informada que fará a 

alteração de barracão)

3.4.3

A empresa possui e segue as 

recomendações do PPRA (Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais) definido 

de acordo com todos os requisitos da NR 

– 09 e atualizado (anualmente)?  Ou caso 

a empresa seja, ME ou EPP e com grau de 

risco 1 ou 2, cumpre, de forma 

cumulativa, os requisitos da NR-01 para 

A empresa não possui PPRA.

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), é 

regido pela NR-9, do Ministério do Trabalho e Emprego, e 

é obrigatório para todos os tipos de empregadores que 

contratam empregados por meio da Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT). Assim, O empregador (a) fica 

responsável providenciar e implementar o PPRA.

Enviar cópia da capa do laudo atualizado 

para o e-mail gcf@malwee.com.br no 

prazo de 30 dias. (a contar da data 

15/11/21, data informada que fará a 

alteração de barracão)

3.4.4

A empresa possui e segue as 

recomendações do PCMSO (Programa de 

Controle Médico e Saúde Ocupacional) 

definido de acordo com todos os 

requisitos da NR – 07 e atualizado 

(anualmente)?  Caso a empresa seja ME 

ou EPP e com grau de risco 1 ou 2, 

cumpre, de forma cumulativa, os 

requisitos da NR-01 para dispensa da 

elaboração do PCMSO?

A empresa não possui PCMSO.

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO) é um programa estabelecido pela NR-7, voltado 

para o controle da saúde física e mental do trabalhador, 

em função de suas atividades. Este documento é 

obrigatório para todos os empregadores que possuam a 

partir de 1 funcionário registrado sob regime da CLT. A 

mesma também estabelece que todo estabelecimento 

deve estar equipado com material necessário (kit 1os 

socorros) à prestação dos primeiros socorros aos cuidados 

de pessoa treinada para esse fim. Fica o empregador (a) 

responsável por providenciar e elaborar este Laudo com 

todas as suas obrigações.

Elaborar PCMSO e montar o kit de 1º 

socorros com os itens descritos no PCMSO. 

Posteriormente, enviar evidência para o  e-

mail GCF@malwee.com.br no prazo de 30 

dias (a contar da data 15/11/21, data 

informada que fará a alteração de 

barracão)

3.4.5

O ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) 

está atualizado e contempla todos os 

exames previstos no PCMSO para as 

funções consideradas?

Apresentou ASO vencido dos 

seguintes funcionários:

Alan Gustavo da Silva de Souza

Eliane Soares

Geice Dane Barreto da Silva

O PCMSO inclui a realização obrigatória dos exames 

médicos: admissional, periódico, de retorno ao trabalho, 

de mudança de função e demissional. O empregador (a) 

fica responsável por providenciar exames periódicos para 

todos os funcionários que não o possuírem atualizados.

Enviar cópia da ASO dos funcionários Alan, 

Eliane e Greice atualizada e-mail 

GCF@malwee.com.br no prazo de 10 dias. 

(a contar do recebimento do relatório)

3.4.6

A CIPA (Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes) está estabelecida de 

acordo com a NR - 05? Nos casos de não 

obrigatoriedade da CIPA, há um 

representante da empresa responsável 

pelas questões de saúde e segurança?

Não possui CIPA

Compete ao empregador constituir a CIPA - Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes no estabelecimento, a 

fim de cumprir os objetivos da NR-5, para a prevenção de 

acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. 

Posteriormente, evidenciar certificado.

Atualizar a CIPA e enviar o certificado 

atualizado para o e-mail 

GCF@malwee.com.br no prazo de 30 dias 

(a contar da data 15/11/21, data informada 

que fará a alteração de barracão)

3.5.1
Ausência de situações em que o 

trabalhador está exposto a situações de 

risco, sem a devida proteção?

Não há PPRA

Conforme NR-6, considera-se Equipamento de Proteção 

Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de uso 

individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção 

de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no 

trabalho. Fica o empregador (a) responsável por cobrar o 

uso de EPI's enquanto os funcionários estiverm realizando 

suas atividades em horário de trabalho.

Providenciar os EPIs necessários conforme 

PPRA para os funcionários, ter ficha de 

entrega e assinatura dos mesmos. Enviar 

cópia desta ficha para o e-mail gcf@ 

malwee.com.br no prazo de 30 dias (a 

contar da data 15/11/21, data informada 

que fará a alteração de barracão)

3.5.2

O local disponibiliza EPI´s adequados, 

com CA (Certificado de Aprovação), 

disponibilizados e substituídos quando 

necessário (em caso de dano ou extravio) 

de acordo com a NR - 06, para seus 

empregados e possui ficha de entrega do 

EPI, devidamente assinada?

Não disponibiliza EPI

Compete ao empregador fornecer aos empregados, 

gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado 

de conservação e funcionamento com Certificado de 

Aprovação (CA).

Providenciar os EPIs necessários conforme 

PPRA para os funcionários, ter ficha de 

entrega e assinatura dos mesmos. Enviar 

cópia desta ficha para o e-mail gcf@ 

malwee.com.br no prazo de 30 dias (a 

contar da data 15/11/21, data informada 

que fará a alteração de barracão)

3.5.3

Todos os trabalhadores estão 

conscientizados com relação ao uso 

adequado, guarda e conservação dos 

EPI’s?

Nenhum trabalhador está 

conscientizado quanto a utilização 

de EPI.

Fica o empregador (a) responsável a orientar e treinar os 

trabalhadores sobre o uso adequado e conservação dos 

EPI's.

Promover um treinamento de 

conscientização do uso do EPIs para os 

funcionários e ter lista de presença com 

assinatura dos funcionários. Enviar cópia 

desta lista para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 40 dias (a 

contar da data 15/11/21, data informada 

que fará a alteração de barracão)

PLANO DE AÇÃO CORRETIVA

O Grupo Malwee tornou-se signatária ABVTEX em julho/2019, ou seja, na qual se comprometeu ter 100% de sua cadeia (fornecedores e subcontratados) certificados ABVTEX.  Desta forma, esta auditoria tem por objetivo qualificar todos os fornecedores 

e subcontratados, quantificando os riscos associados a questões trabalhistas e sociais, ambientais e econômicas, bem como sua estrutura física, numa relação de parceria para que todos possam obter a certificação ABVTEX.

CNPJ: 10601022000160
Nome Responsável VALMIR DE ALMEIDA ARAUJO

Auditor: Fernanda Pereira e Isabella Brustolim

Data: 25/10/2021

OBJETIVO

METODOLOGIA

A auditoria foi realizada por meio de entrevista, análise de documentos e da infraestrutura do local. Foi utilizado como instrumento de orientação um check list baseado nos critérios da ABVTEX.

ESCOPO

Saúde e Segurança do Trabalho, Meio Ambiente, Infraestrutura, Mão de Obra, Quarteirização de Serviço e Documentação Aplicável.

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

Razao Social: CONFECCOES V. R. ARAUJO LTDA 

Endereço: PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1117, CENTRO - IPORA/PR

Telefone  atitudejeans@live.com

A combinação de pontos perdidos, exclusivamente nos requisitos do Bloco Básico para as nãoconformidades MAIOR e MENOR, deve somar, no máximo, 10 (dez) pontos;

Não poderá haver duas, ou mais, não conformidades MAIOR num mesmo bloco temático, exclusivamente para os requisitos do Bloco Básico.

Caracterização

Uma não conformidade identificada numa destas questões é considerada inadmissível.

Requisito de cumprimento obrigatório. Ou seja, é necessário que 100% (cem porcento) dos requisitos com este nível de criticidade devem estar em conformidade. Caso contrário, a existência de ao menos uma não 

Requisito de cumprimento não obrigatório. Ou seja, o Programa ABVTEX poderá aceitar a não conformidade de um conjunto de itens com este nível de criticidade. É necessário, porém, o cumprimento de um 

Requisito de cumprimento não obrigatório, com importância inferior aqueles classificados com nível de criticidade MAIOR. Da mesma forma, o Programa ABVTEX poderá aceitar a não conformidade de um 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA APROVAÇÃO

A quantidade de não conformidades TOLERÂNCIA ZERO deve ser igual a 0 (zero);

A quantidade de não conformidades CRÍTICA deve ser igual a 0 (zero);



3.6.1

As FISPQ’s (Ficha de Identificação de 

Segurança de Produtos Químicos) estão 

atualizadas e disponíveis para 

colaboradores que manuseiam produtos 

químicos, de acordo com o Decreto 

2657/98?

A empresa não apresentou a FISPQ

Conforme NR - 26, qualquer produto químico utilizado na 

empresa deve conter suas  informações, e deve ter sua 

FISPQ afixada, impressa ou anexada à embalagem que 

contém o produto, armazenada em local correto (separda 

da produção e banheiros) e com rótulo legível.

Providenciar FISPQs do produtos quimicos 

utilizados e enviar evidencias da FISPQ e 

local de armazenadomento para e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 20 dias (a 

contar da data 15/11/21, data informada 

que fará a alteração de barracão)

4.1.1 As instalações elétricas estão adequadas?
Não possui prontuário elétrico e 

diagrama unifilar

Conforme NR-10, os estabelecimentos com carga instalada 

superior a 75 kW devem constituir e manter o Prontuário 

de Instalações Elétricas, contendo, além do disposto no 

subitem 10.2.3, no mínimo: Relatório Técnico das 

inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas 

de adequações, contemplando as alíneas de "a" a "f" da NR 

10.2.4. Fica o empregador (a) responsável por providenciar 

um Prontuário Elétrico 

Providenciar Laudo das Instalações 

Elétricas e enviar cópia para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 30 dias (a 

contar da data 15/11/21, data informada 

que fará a alteração de barracão)

4.1.3

As áreas que representam riscos elétricos 

sob tensão estão sinalizadas conforme 

NR - 10?

As tomadas não possui identificação 

de voltagem.

Conforme NR- 10, os circuitos elétricos com finalidades 

diferentes, tais como: comunicação, sinalização, controle e 

tração elétrica devem estar identificados. Assim, o 

empregador (a) fica responsável por sinalizar todos os 

circuitos elétricos tais como: tomadas, disjuntor, etc., e 

manter os empregados informados sobre os riscos a que 

estão expostos

Regularizar e identificar circuitos elétricos 

(tomadas, disjuntores, fios) e enviar 

evidências para gcf@malwee.com.br no 

prazo de 07 dias (a contar da data 

15/11/21, data informada que fará a 

alteração de barracão)

4.2.1
A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria 

do Corpo de Bombeiros) ou equivalente?
Não possui AVCB

Conforme NR - 23, todo estabelecimento é obrigado a 

obter o Laudo do Corpo de Bombeiros, ou seja, o AVCB 

certificando que, durante a vistoria, a edificação possuía as 

condições de segurança contra incêndio. Fica o 

empregador (a) responsável por providenciar o AVBC - 

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

Enviar cópia do AVCB atualizado para o  e-

mail gcf@malwee.com.br no prazo de 10 

dias. (a contar da data 15/11/21, data 

informada que fará a alteração do 

barracão)

4.2.2

A empresa possui saídas de emergência 

sinalizadas, desobstruídas e com abertura 

para fora?

Não possui saídas de emergências 

sinalizadas

Conforme NR-23, os locais de trabalho deverão dispor de 

saídas, em número suficiente e dispostas de modo que 

aqueles que se encontrem nesses locais possam abandoná-

los com rapidez e segurança, em caso de emergência. Fica 

o empregador (a) responsável por adequar o 

empreendimento 

Melhorar a sinalização das saídas de 

emergência e enviar evidências para 

gcf@malwee.com.br no prazo de 10 dias (a 

contar da data 15/11/21, data informada 

que fará a alteração do barracão)

4.2.4

A empresa possui equipamentos de 

combate ao fogo em estado de 

conservação, validade, quantidade 

adequada, sinalizados e desobstruídos?

Os equipamentos de combate ao 

fogo não estão sinalizados e 

desobstruídos

Conforme NR - 23,  o local de armazenamento dos 

extintores deverão ser pintados de vermelho numa larga 

área do piso embaixo do extintor, a qual não poderá ser 

obstruída por forma nenhuma. Fica o empregador (a) 

responsável por desobstruir e adequar o local dos 

extintores

Desobstruir os locais de armazenamento 

dos extintores e enviar evidências para o e-

mail gcf@malwee.com.br no prazo de 07 

dias. (a contar do recebimento do relatório)

4.2.5

A empresa possui brigada de incêndio 

treinada e realiza simulados de 

evacuação regularmente?

Não possui brigada de incêndio e 

realiza simulados de evacuação 

regularmente.

De acordo com Instrução Normativa IN nº 

028/DAT/CBMSC, a Brigada de Incêndio das edificações é 

dimensionada conforme o previsto na Tabela 1 do anexo B, 

levando-se em conta quantidade de pessoas, o grau de 

risco e ocupação. Também devem ser realizados  exercícios 

simulados de abandono de área do imóvel, com a 

participação de toda a população fixa,  realizadas no 

mínimo duas vezes por ano

Realizar treinamento da brigada de 

incendio e enviar cópia do certificado para 

o e-mail GCF@ malwee.com.br no prazo 

de 45 dias (a contar da data 15/11/21, data 

informada que fará a alteração de 

barracão)

7.1
A empresa apresenta licença ambiental 

ou dispensa de licença ambiental?

Não apresentou a licença ou 

dispensa ambiental

A empresa deverá solicitar a Licença/Dispensa de Licença 

atualizada junto ao órgão responsável

Atualizar o certificado de licença ambiental 

e enviar cópia do certificado ou protocolo 

para o e-mail GCF@ malwee.com.br no 

prazo de 20 dias (a contar da data 

15/11/21, data informada que fará a 

alteração de barracão)

Considerações Gerais

Auditoria ocorreu conforme esperado, proprietário do estabelecimento não se opôs a realização da mesma e colaborou com a disponibilização de documentos, não se opondo aos registros fotográficos feitos pela auditora. Durante a auditoria foram encontradas:

* Condições de Trabalho: 3 não conformidades críticas;

* Saúde e Segurança do Trabalho: 7 não conformidade maiores e 4 menores;

* Resposta à emergência: 6 não conformidades maiores;

*Meio ambiente: 1 não conformidade maior.

Conforme no quadro explicativo dos critérios de classificação, o resultado final da auditoria foi Reprovado.

As orientações mencionadas no plano de ação a seguir devem ser avaliadas e seguidas pela empresa. Prazos de realização das ações podem ser negociados entre as partes (Grupo Malwee e subcontratado).
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1.3

A empresa apresentou o extrato CAGED 

atualizado ou RAIS negativa? Ou ainda, 

caso a empresa já esteja adequada 

plenamente ao E-Social, apresentou os 

relatórios referentes aos respectivos 

eventos - S-1200 – S-2200 – S-2230 – 

S2299?

Não apresentou o extrato CAGED 

atualizado.

O CAGED - Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados, foi instituído pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego,  lei 4.923/65, com o objetivo 

de controlar as admissões e demissões de empregados sob 

o regime da CLT, onde todos os empregadores são 

obrigados a declarar mensalmente e estão sujeitos à multa 

caso isto não ocorra.  Assim, fica o empregador (a) 

responsável por providenciar este documento

Enviar cópia do CAGED atualizado para o 

e-mail gcf@malwee.com.br no prazo de 

10 dias (a contar do recebimento do 

relatório)

2.9.3
São disponibilizados aos trabalhadores 

cópias do holerite/contracheque?

Os funcionários nao receberam os 

holerites, e tem funcionários que tem dois 

holerites no memso mês com valores 

diferentes de salarios e nao recebeu 

nenhum dos dois comprovantes, não 

tendo como saber qual valor eles 

receberam.

É de responsabilidade da empresa disponibilizar cópias dos 

holerites/contracheque para os funcionários. Desta forma, 

fica o empregador (a) responsável por disponibilizar as 

cópias.

Enviar cópia de todos holerites dos 

funcionários da empresa e justificar 

sobre a empresa ter dois holerites para o 

e-mail gcf@malwee.com.br no prazo de 

07 dias (a contar do recebimento do 

relatório)

3.4.1

A empresa estabelece requisitos técnicos 

e legais na instalação, manutenção e 

operação de caldeiras e vasos sob 

pressão de acordo com a NR - 13?

Não possui laudo do compressor.

Conforme NR - 13, os estabelecimentos que possuírem 

vasos de pressão, devem realizar os Relatórios de 

Inspeção, ou seja, o registro formal dos resultados das 

inspeções realizadas nos equipamentos com laudo 

conclusivo, de correção de danos, defeitos ou avarias em 

equipamentos e seus componentes, visando restaurar a 

condição do projeto de construção. Fica o empregador (a) 

responsável por obter o Laudo do Compressor utilizado na 

facção.

Providenciar laudo do compressor e 

enviar cópia o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 30 dias 

(a contar do recebimento do relatório)

3.4.3

A empresa possui e segue as 

recomendações do PPRA (Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais) 

definido de acordo com todos os 

requisitos da NR – 09 e atualizado 

(anualmente)?  Ou caso a empresa seja, 

ME ou EPP e com grau de risco 1 ou 2, 

cumpre, de forma cumulativa, os 

requisitos da NR-01 para dispensa da 

elaboração do PPRA? 

PPRA venceu no dia 20/10/2021

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), é 

regido pela NR-9, do Ministério do Trabalho e Emprego, e é 

obrigatório para todos os tipos de empregadores que 

contratam empregados por meio da Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT). Assim, O empregador (a) fica 

responsável providenciar e implementar o PPRA.

Enviar cópia do PPRA atualizaado para o 

e-mail gcf@malwee.com.br no prazo de 

30 dias. (a contar do recebimento do 

relatório)

3.4.4

A empresa possui e segue as 

recomendações do PCMSO (Programa de 

Controle Médico e Saúde Ocupacional) 

definido de acordo com todos os 

requisitos da NR – 07 e atualizado 

(anualmente)?  Caso a empresa seja ME 

ou EPP e com grau de risco 1 ou 2, 

cumpre, de forma cumulativa, os 

requisitos da NR-01 para dispensa da 

elaboração do PCMSO? 

MAIOR 

PCMSO venceu no dia 20/10/2021

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO) é um programa estabelecido pela NR-7, voltado 

para o controle da saúde física e mental do trabalhador, 

em função de suas atividades. Este documento é 

obrigatório para todos os empregadores que possuam a 

partir de 1 funcionário registrado sob regime da CLT. A 

mesma também estabelece que todo estabelecimento 

deve estar equipado com material necessário (kit 1os 

socorros) à prestação dos primeiros socorros aos cuidados 

de pessoa treinada para esse fim. Fica o empregador (a) 

responsável por providenciar e elaborar este Laudo com 

todas as suas obrigações.

Enviar uma cópia do  PCMSO atualizado 

para o  e-mail gcf@malwee.com.br no 

prazo de 30 dias (a contar do 

recebimento do relatório).

3.5.1
Ausência de situações em que o 

trabalhador está exposto a situações de 

risco, sem a devida proteção?

Alguns funcionários não utilizam EPI's

Conforme NR-6, considera-se Equipamento de Proteção 

Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de uso 

individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção 

de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no 

trabalho. Fica o empregador (a) responsável por cobrar o 

uso de EPI's enquanto os funcionários estiverm realizando 

suas atividades em horário de trabalho.

Providenciar os EPIs necessários 

conforme PPRA para os funcionários, ter 

ficha de entrega e assinatura dos 

mesmos. Enviar cópia desta ficha para o 

e-mail gcf@ malwee.com.br no prazo de 

45 dias (a contar do recebimento do 

relatório)

3.6.1

As FISPQ’s (Ficha de Identificação de 

Segurança de Produtos Químicos) estão 

atualizadas e disponíveis para 

colaboradores que manuseiam produtos 

químicos, de acordo com o Decreto 

2657/98?

Não possui FISPQ's disponíveis em 

nenhum lugar

Conforme NR - 26, qualquer produto químico utilizado na 

empresa deve conter suas  informações, e deve ter sua 

FISPQ afixada, impressa ou anexada à embalagem que 

contém o produto, armazenada em local correto e com 

rótulo legível.

Providenciar FISPQs do produtos 

quimicos utlizados e enviar evidencias 

para e-mail gcf@malwee.com.br no 

prazo de 30 dias (a contar do 

recebimento do relatório)

3.6.3
Substâncias inflamáveis perigosas são 

armazenadas em área e de forma 

adequada?

Substâncias químicas armazenadas em 

local inadequado

Os produtos perigosos devem ser mantidos em espaços 

separados, protegidos de acordo com as normas de 

segurança de manuseio e acondicionamento. Desta forma, 

fica o empregador (a) responsável por providenciar um 

local adequado para o armazenamento dos produtos 

químicos.

Providenciar local adequado para o 

armazenamento dos produtos químicos 

e enviar evidências para 

gcf@malwee.com.br no prazo de 7 dias 

(a contar do recebimento do relatório).

4.1.1
As instalações elétricas estão 

adequadas?

Não possui prontuário elétrico e diagrama 

unifilar

Conforme NR-10, os estabelecimentos com carga instalada 

superior a 75 kW devem constituir e manter o Prontuário 

de Instalações Elétricas, contendo, além do disposto no 

subitem 10.2.3, no mínimo: Relatório Técnico das 

inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas 

de adequações, contemplando as alíneas de "a" a "f" da NR 

10.2.4. Fica o empregador (a) responsável por providenciar 

um Prontuário Elétrico 

Providenciar Laudo das Instalações 

Elétricas e enviar cópia para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 60 dias 

(a contar do recebimento do relatório)

4.1.3
As áreas que representam riscos 

elétricos sob tensão estão sinalizadas 

conforme NR - 10?

Não há identificação nas tomadas e 

quadros de energia

Conforme NR- 10, os circuitos elétricos com finalidades 

diferentes, tais como: comunicação, sinalização, controle e 

tração elétrica devem estar identificados. Assim, o 

empregador (a) fica responsável por sinalizar todos os 

circuitos elétricos tais como: tomadas, disjuntor, etc., e 

manter os empregados informados sobre os riscos a que 

estão expostos

Identificar circuitos elétricos (tomadas e 

quadros elétrico) e enviar evidências para 

gcf@malwee.com.br no prazo de 20 dias 

(a contar do recebimentodo relatório)

4.2.4

A empresa possui equipamentos de 

combate ao fogo em estado de 

conservação, validade, quantidade 

adequada, sinalizados e desobstruídos?

Equipamentos de combate ao fogo 

estavam obstruidos

Conforme NR - 23,  o local de armazenamento dos 

extintores deverão ser pintados de vermelho numa larga 

área do piso embaixo do extintor, a qual não poderá ser 

obstruída por forma nenhuma. Fica o empregador (a) 

responsável por desobstruir e adequar o local dos 

extintores

Desobstruir os locais de armazenamento 

dos extintores e enviar evidências para o 

e-mail gcf@malwee.com.br no prazo de 

07 dias. (a contar do recebimento do 

relatório)

4.2.5
A empresa possui brigada de incêndio 

treinada e realiza simulados de 

evacuação regularmente?

A empresa não possui brigada de incêndio 

treinada ou realiza simulados de eacuação 

regularmente.

De acordo com Instrução Normativa IN nº 

028/DAT/CBMSC, a Brigada de Incêndio das edificações é 

dimensionada conforme o previsto na Tabela 1 do anexo B, 

levando-se em conta quantidade de pessoas, o grau de 

risco e ocupação. Também devem ser realizados  exercícios 

simulados de abandono de área do imóvel, com a 

participação de toda a população fixa,  realizadas no 

mínimo duas vezes por ano

Realizar treinamento da brigada de 

incendio e enviar cópia do certificado 

para o e-mail gcf@malwee.com.br no 

prazo de 60 dias (a contar do 

recebimento do relatório)

A quantidade de não conformidades TOLERÂNCIA ZERO deve ser igual a 0 (zero);

A quantidade de não conformidades CRÍTICA deve ser igual a 0 (zero);

O Grupo Malwee tornou-se signatária ABVTEX em julho/2019, ou seja, na qual se comprometeu ter 100% de sua cadeia (fornecedores e subcontratados) certificados ABVTEX.  Desta forma, esta auditoria tem por objetivo qualificar todos os fornecedores e subcontratados, 

quantificando os riscos associados a questões trabalhistas e sociais, ambientais e econômicas, bem como sua estrutura física, numa relação de parceria para que todos possam obter a certificação ABVTEX.

CNPJ: 82015777000194
Nome Responsável Denise Monteiro

Auditor: Fernanda Pereira e Isabella Brustolim

Data: 26/10/2021

OBJETIVO

Razao Social: A MONTEIRO CONFECCOES ME 

Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 130 - CENTRO - PEROLA/PR

Telefone  monteiro.0001@hotmail.com   

METODOLOGIA

A auditoria foi realizada por meio de entrevista, análise de documentos e da infraestrutura do local. Foi utilizado como instrumento de orientação um check list baseado nos critérios da ABVTEX.

ESCOPO

Saúde e Segurança do Trabalho, Meio Ambiente, Infraestrutura, Mão de Obra, Quarteirização de Serviço e Documentação Aplicável.

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

A combinação de pontos perdidos, exclusivamente nos requisitos do Bloco Básico para as nãoconformidades MAIOR e MENOR, deve somar, no máximo, 10 (dez) pontos;

Não poderá haver duas, ou mais, não conformidades MAIOR num mesmo bloco temático, exclusivamente para os requisitos do Bloco Básico.

Caracterização

Uma não conformidade identificada numa destas questões é considerada inadmissível.

Requisito de cumprimento obrigatório. Ou seja, é necessário que 100% (cem porcento) dos requisitos com este nível de criticidade devem estar em conformidade. Caso contrário, a existência de ao menos uma não conformidade com este nível, 

Requisito de cumprimento não obrigatório. Ou seja, o Programa ABVTEX poderá aceitar a não conformidade de um conjunto de itens com este nível de criticidade. É necessário, porém, o cumprimento de um mínimo de requisitos.

Requisito de cumprimento não obrigatório, com importância inferior aqueles classificados com nível de criticidade MAIOR. Da mesma forma, o Programa ABVTEX poderá aceitar a não conformidade de um conjunto de itens com este nível de 

criticidade. É necessário, porém, o cumprimento de um mínimo de requisitos.

PLANO DE AÇÃO CORRETIVA

REQUISITOS MÍNIMOS PARA APROVAÇÃO



Considerações Gerais

Auditoria ocorreu conforme esperado, proprietário do estabelecimento não se opôs a realização da mesma e colaborou com a disponibilização de documentos, não se opondo aos registros fotográficos feitos pela auditora. Durante a auditoria foram encontradas:

*Formalização e Documentação: 1 não conformidade maior;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                           * Condições de Trabalho: 1 não conformidade crítica;

* Saúde e Segurança do Trabalho: 5 não conformidades maiores e 1 menor;

* Resposta à emergência: 4 não conformidades maiores;

Conforme no quadro explicativo dos critérios de classificação, o resultado final da auditoria foi Reprovado.

As orientações mencionadas no plano de ação a seguir devem ser avaliadas e seguidas pela empresa. Prazos de realização das ações podem ser negociados entre as partes (Grupo Malwee e subcontratado).



André (15) 99795-2975 / Rodrigo (14) 996758939Email

Horário: 09:00:00

Nìvel de Criticidade

Tolerância Zero

Crítica

Maior

Menor

STATUS SUBCONRATADO DISTRATADO

Item Descrição do Item Descrição da Não Conformidade Evidências Ação tomada para fechar a não conformidade Prazo do fechamento

1.8
Evidenciado Alvará Sanitário 

(quando aplicável)?
O alvará sanitário da empresa venceu em 18/10/2020

O Alvará Sanitário é um documento emitido pela 

autoridade sanitária do município (Vigilância 

Sanitária) após vistoria e análise das condições 

sanitárias dos estabelecimentos. Desta forma, fica o 

empregador (a) responsável por providenciar 

documento que comprove a regularidade deste 

item.

Enviar cópia do alvará sanitário atualizado 

para o e-mail gcf@malwee.com.br no 

prazo de 15 dias (a contar do recebimento 

do relatório)

2.9.1

Os salários, horas extras, DSR, 13° 

salário, licenças remuneradas, 

abono de férias, adicionais 

(noturno, insalubridade e 

periculosidade) são pagos de 

acordo com a legislação 

trabalhista e o acordo coletivo e 

legislação local aplicável?

Os funcionários recebem bonificação e hora extra 

fora da folha de pagamento.

Conforme Consolidação das Leis do Trabalho 

Decreto-lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, 

pagamentos de gratificações ou bonificações, assim 

como horas extras deverão obrigatoriamente ser 

lançadas em folha de pagamento, sujeitando-se à 

incidência dos encargos sociais de INSS e FGTS. 

Desta forma, fica o empregador (a) responsável por 

providenciar documento que comprove a 

regularidade deste item

Enviar cópia da folha de pagamento com 

as horas extras pagas dos funcionários 

para o e-mail gcf@malwee.com.br no 

pagamento do próximo mês no prazo de 

30 dias (a contar do recebimento do 

relatório)

2.9.5

As horas extras trabalhadas são 

pagas ou compensadas de acordo 

com a legislação trabalhista e o 

acordo coletivo? Caso a empresa 

já esteja adequada plenamente ao 

E-Social, apresentar os relatórios 

referentes aos respectivos 

eventos – S-1200.?

Os funcionários recebem bonificação e hora extra 

fora da folha de pagamento.

Conforme CLT, todas as horas extras trabalhadas 

devem ser pagas no final do mês em que o trabalho 

foi prestado e devem constar na folha de 

pagamento, bem como a quantidade de horas  e os 

valores a elas atribuídos. Desta forma, fica o 

empregador (a) responsável por providenciar 

documento que comprove a regularidade deste item

Enviar cópia da folha de pagamento com 

as horas extras pagas dos funcionários 

para o e-mail gcf@malwee.com.br no 

pagamento do próximo mês no prazo de 

30 dias (a contar do recebimento do 

relatório)

2.9.9

Os pagamentos, adiantamentos 

ou empréstimos são feitos 

integralmente através de depósito 

em conta bancária de titularidade 

do empregado?

A maioria dos funcionários recebem em cheque.

O pagamento do salário deve ser realizado via 

depósito bancário, através de uma conta salário. 

Neste caso, fica o empregador (a) responsável por 

dar a iniciativa aos funcionários realizarem a 

abertura de conta salário, com o objetivo  de 

efetuar o pagamento dos salários de seus 

empregados. Entretanto em exceções, aceita-se o 

pagamento por meio de cheque, desde que  o 

cheque seja nominal ao funcionário. A empresa 

deve relizar um cópia do cheque nominal e solicitar 

a assinatura do funcionário nesta cópia. Vale 

ressaltar que a empresa deve permitir a troca do 

mesmo em horário de trabalho. 

Enviar comprovante de pagamento via 

depósito bancário ou a cópia do cheque 

nominal com as assinaturas dos 

funcionários Pedro Henrique, Suzana de 

Souza,  Lidia Busso, Emily de Oliveira, 

Valdeir Alves, Bruna da Silva, Angelica de 

Araujo e Rafael Melo para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 30 dias. 

(a contar do recebimento do relatório)

3.1.4
Há água filtrada e/ou mineral 

disponível para os empregados?

Não possui comprovante de troca do filtro do 

bebedouro

Conforme NR - 24, todos os locais de trabalho 

devem fornecer aos trabalhadores água potável, 

assim como manter os bebedouros  dentro dos 

padrões de conservação, limpeza e higiene, sendo 

proibido o uso de copos coletivos. Desta forma, fica 

o empregador (a) responsável por providenciar a 

manutenção e limpeza dos bebedouros.

Realizar registro da manutenção dos 

bebedouros e fornecer copos em suporte. 

Enviar evidências para 

gcf@malwee.com.br no prazo de 15 dias (a 

contar do recebimento do relatório)

3.2.2
Os sanitários são providos de vaso 

sanitário com assento e tampa?
Um dos sanitários é desprovido de assento e tampa

Conforme NR-24, todo estabelecimento deve ser 

dotado de instalação sanitária constituída por bacia 

sanitária sifonada, dotada de assento com tampo, e 

por lavatório. Desta forma, fica o empregador (a) 

responsável por providenciar assento para o vaso 

sanitário.

Providenciar assento sanitário para o vaso, 

e enviar evidências para 

gcf@malwee.com.br no prazo de 10 dias (a 

contar do recebimento do relatório)

3.2.4

Os sanitários são dotados de 

produtos destinados à higiene 

pessoal: papel higiênico, sabonete 

líquido, toalhas de papel para as 

mãos ou outro sistema higiênico 

para secagem de mãos e lixeira 

com tampa?

Os sanitários não possuiam papel toalha para as 

mãos ou outro sistema higiênico para secagem das 

mãos

Conforme NR-24, item 24.3.4, o lavatório deve ser 

provido de material ou dispositivo para a limpeza, 

enxugo ou secagem das mãos, proibindo-se o uso 

de toalhas coletivas. Desta forma, fica o 

empregador (a) responsável por providenciar papel 

ou outro sistema higiênico para secagem das mãos.

Colocar papel para secagem das mãos no 

banheiros, posteriormente enviar 

envidências no prazo de 10 dias para o e-

mail gcf@malwee.com.br (a cotar do 

recebimento do relatório)

3.4.1

A empresa estabelece requisitos 

técnicos e legais na instalação, 

manutenção e operação de 

caldeiras e vasos sob pressão de 

acordo com a NR - 13?

A empresa não possui laudo do compressor

Conforme NR - 13, os estabelecimentos que 

possuírem vasos de pressão, devem realizar os 

Relatórios de Inspeção, ou seja, o registro formal 

dos resultados das inspeções realizadas nos 

equipamentos com laudo conclusivo, de correção 

de danos, defeitos ou avarias em equipamentos e 

seus componentes, visando restaurar a condição do 

projeto de construção. Fica o empregador (a) 

responsável por obter o Laudo do Compressor 

utilizado na facção.

Providenciar laudo do compressor e enviar 

cópia o e-mail gcf@malwee.com.br no 

prazo de 30 dias (a contar do recebimento 

do relatório)

3.4.6

A CIPA (Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes) está 

estabelecida de acordo com a NR - 

05? Nos casos de não 

obrigatoriedade da CIPA, há um 

representante da empresa 

responsável pelas questões de 

saúde e segurança?

A empresa não possui CIPA

Compete ao empregador constituir a CIPA - 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no 

estabelecimento, a fim de cumprir os objetivos da 

NR-5, para a prevenção de acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho. Posteriormente, 

evidenciar certificado.

Atualizar a CIPA e enviar o certificado 

atualizado para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 60 dias (a 

contar do recebimento do relatório)

3.5.1

Ausência de situações em que o 

trabalhador está exposto a 

situações de risco, sem a devida 

proteção?

Alguns funcionários não utilizam EPI e utilizam 

calçados aberto.

Conforme NR-6, considera-se Equipamento de 

Proteção Individual - EPI, todo dispositivo ou 

produto, de uso individual utilizado pelo 

trabalhador, destinado à proteção de riscos 

suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no 

trabalho. Fica o empregador (a) responsável por 

cobrar o uso de EPI's enquanto os funcionários 

estiverm realizando suas atividades em horário de 

trabalho.

Enviar evidência dos funcionários 

utilizando protetor auricular e calçado 

fechado para o e-mail gcf@malwee.com.br 

no prazo de 20 dias (a contar do 

recebimento do relatório)

3.6.1

As FISPQ’s (Ficha de Identificação 

de Segurança de Produtos 

Químicos) estão atualizadas e 

disponíveis para colaboradores 

que manuseiam produtos 

químicos, de acordo com o 

Decreto 2657/98?

Não possui FISPQ's disponíveis em nenhum lugar

Conforme NR - 26, qualquer produto químico 

utilizado na empresa deve conter suas  

informações, e deve ter sua FISPQ afixada, impressa 

ou anexada à embalagem que contém o produto, 

armazenada em local correto e com rótulo legível.

Providenciar FISPQs do prpdutos quimicos 

utlizados e enviar evidencias para e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 20 dias (a 

contar do recebimento do relatório)

METODOLOGIA

A auditoria foi realizada por meio de entrevista, análise de documentos e da infraestrutura do local. Foi utilizado como instrumento de orientação um check list baseado nos critérios da ABVTEX.

ESCOPO

Saúde e Segurança do Trabalho, Meio Ambiente, Infraestrutura, Mão de Obra, Quarteirização de Serviço e Documentação Aplicável.

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

A combinação de pontos perdidos, exclusivamente nos requisitos do Bloco Básico para as nãoconformidades MAIOR e MENOR, deve somar, no máximo, 10 (dez) pontos;

Não poderá haver duas, ou mais, não conformidades MAIOR num mesmo bloco temático, exclusivamente para os requisitos do Bloco Básico.

Caracterização

Uma não conformidade identificada numa destas questões é considerada inadmissível.

Requisito de cumprimento obrigatório. Ou seja, é necessário que 100% (cem porcento) dos requisitos com este nível de criticidade devem estar em conformidade. Caso contrário, a existência de ao menos uma não 

Requisito de cumprimento não obrigatório. Ou seja, o Programa ABVTEX poderá aceitar a não conformidade de um conjunto de itens com este nível de criticidade. É necessário, porém, o cumprimento de um mínimo de 

Requisito de cumprimento não obrigatório, com importância inferior aqueles classificados com nível de criticidade MAIOR. Da mesma forma, o Programa ABVTEX poderá aceitar a não conformidade de um conjunto de 

Razao Social: APOLO CONFECCOES EIRELI

Endereço: ROD PR 490, S/N - PARQUE INDUSTRIAL - SÃO JORGE DO PATROCINIO/PR

Telefone apoloconfeccao@bol.com.br

PLANO DE AÇÃO CORRETIVA

O Grupo Malwee tornou-se signatária ABVTEX em julho/2019, ou seja, na qual se comprometeu ter 100% de sua cadeia (fornecedores e subcontratados) certificados ABVTEX.  Desta forma, esta auditoria tem por objetivo qualificar todos os fornecedores 

e subcontratados, quantificando os riscos associados a questões trabalhistas e sociais, ambientais e econômicas, bem como sua estrutura física, numa relação de parceria para que todos possam obter a certificação ABVTEX.

CNPJ: 3,63808E+13
Nome Responsável André e Rodrigo

Auditor: Fernanda Pereira e Isabella Brustolim

Data: 26/10/2021

OBJETIVO

REQUISITOS MÍNIMOS PARA APROVAÇÃO

A quantidade de não conformidades TOLERÂNCIA ZERO deve ser igual a 0 (zero);

A quantidade de não conformidades CRÍTICA deve ser igual a 0 (zero);



3.6.3
Substâncias inflamáveis perigosas 

são armazenadas em área e de 

forma adequada?

Substâncias químicas estão armazenadas no sanitário 

e refeitório.

Os produtos perigosos devem ser mantidos em 

espaços separados, protegidos de acordo com as 

normas de segurança de manuseio e 

acondicionamento. Desta forma, fica o empregador 

(a) responsável por providenciar um local adequado 

para o armazenamento dos produtos químicos.

Providenciar local adequado para o 

armazenamento dos produtos químicos e 

enviar evidências para 

gcf@malwee.com.br no prazo de 7 dias (a 

contar do recebimento do relatório).

4.1.1
As instalações elétricas estão 

adequadas?
Nãao possui prontuário elétrico e diagrama unifilar

Conforme NR-10, os estabelecimentos com carga 

instalada superior a 75 kW devem constituir e 

manter o Prontuário de Instalações Elétricas, 

contendo, além do disposto no subitem 10.2.3, no 

mínimo: Relatório Técnico das inspeções atualizadas 

com recomendações, cronogramas de adequações, 

contemplando as alíneas de "a" a "f" da NR 10.2.4. 

Fica o empregador (a) responsável por providenciar 

um Prontuário Elétrico e diagrama unifilar

Providenciar Laudo das Instalações 

Elétricas e enviar cópia para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 60 dias (a 

contar do recebimento do relatório)

4.1.3
As áreas que representam riscos 

elétricos sob tensão estão 

sinalizadas conforme NR - 10?

Não há identificação nas tomadas e quadros de 

energia

Conforme NR- 10, os circuitos elétricos com 

finalidades diferentes, tais como: comunicação, 

sinalização, controle e tração elétrica devem estar 

identificados. Assim, o empregador (a) fica 

responsável por sinalizar todos os circuitos elétricos 

tais como: tomadas, disjuntor, etc., e manter os 

empregados informados sobre os riscos a que estão 

expostos

Identificar circuitos elétricos (tomadas e 

quadros elétricos) e enviar evidências para 

gcf@malwee.com.br no prazo de 20 dias (a 

contar do recebimentodo relatório)

4.2.2

A empresa possui saídas de 

emergência sinalizadas, 

desobstruídas e com abertura 

para fora?

A empresa não pussiu saídas de emergêncis 

sinalizadas

Conforme NR-23, os locais de trabalho deverão 

dispor de saídas, em número suficiente e dispostas 

de modo que aqueles que se encontrem nesses 

locais possam abandoná-los com rapidez e 

segurança, em caso de emergência. Fica o 

empregador (a) responsável por adequar o 

empreendimento 

Sinalizar as saídas de emergência e enviar 

evidências para gcf@malwee.com.br no 

prazo de 30 dias (a contar do recebimento 

do relatório)

4.2.3

As rotas de fuga estão adequadas 

com relação aos critérios 

aplicáveis? (Incluindo sinalização, 

iluminação de emergência e não 

obstrução e espaçamento 

adequado)

Não possui rotas de fugas.

Conforme NR-23, os locais de trabalho devem ter 

saídas, em número suficiente e dispostas 

sinalizados, de modo que aqueles que se 

encontrem nesses locais possam abandoná-los com 

rapidez e segurança, em caso de emergência. Fica o 

empregador (a) responsável por buscar a 

adequação das rotas de fuga.

Buscar adequação de rota de fuga e enviar 

evidências para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 10  dias 

(a contar do recebimento do relatório)

4.2.4

A empresa possui equipamentos 

de combate ao fogo em estado de 

conservação, validade, 

quantidade adequada, sinalizados 

e desobstruídos?

Não possui equipamentos de combate ao fogo no 

novo barracão e o equipamento de combate oo fogo 

do antigo barracão estava obstruído

Conforme NR - 23,  o local de armazenamento dos 

extintores deverão ser pintados de vermelho numa 

larga área do piso embaixo do extintor, a qual não 

poderá ser obstruída por forma nenhuma. Fica o 

empregador (a) responsável por desobstruir e 

adequar o local dos extintores

Providenciar extintor e desobstruir os 

locais de armazenamento dos extintores e 

enviar evidências para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 10 dias. 

(a contar do recebimento do relatório)

4.2.5

A empresa possui brigada de 

incêndio treinada e realiza 

simulados de evacuação 

regularmente?

A empresa não possui brigada de incêndio treinada 

ou realiza simulados de eacuação regularmente.

De acordo com Instrução Normativa IN nº 

028/DAT/CBMSC, a Brigada de Incêndio das 

edificações é dimensionada conforme o previsto na 

Tabela 1 do anexo B, levando-se em conta 

quantidade de pessoas, o grau de risco e ocupação. 

Também devem ser realizados  exercícios simulados 

de abandono de área do imóvel, com a participação 

de toda a população fixa,  realizadas no mínimo 

duas vezes por ano.  Fica o empregador (a) 

responsável por realizar treinamento da brigada de 

incêncio.

Realizar treinamento da brigada de 

incendio e enviar cópia do certificado para 

o e-mail gcf@malwee.com.br no prazo de 

60 dias (a contar do recebimento do 

relatório)

Considerações Gerais

Auditoria ocorreu conforme esperado, proprietário do estabelecimento não se opôs a realização da mesma e colaborou com a disponibilização de documentos, não se opondo aos registros fotográficos feitos pela auditora. Durante a auditoria foram encontradas:

*Formalização e Documentação: 1 não conformidade maior;

* Condições de Trabalho: 3 não conformidades críticas;

* Saúde e Segurança do Trabalho: 4 não conformidade maiores e 4 menores;

* Resposta à emergência: 6 não conformidades maiores;

Conforme no quadro explicativo dos critérios de classificação, o resultado final da auditoria foi Reprovado.

As orientações mencionadas no plano de ação a seguir devem ser avaliadas e seguidas pela empresa. Prazos de realização das ações podem ser negociados entre as partes (Grupo Malwee e subcontratado).



(14) 99816-9047 e (14) 99816-9048 Email

Horário: 13:30:00

Nìvel de Criticidade

Tolerância Zero

Crítica

Maior

Menor

STATUS EM ATRASO

Item Descrição do Item Descrição da Não Conformidade Evidências Ação tomada para fechar a não conformidade Prazo do fechamento

2.9.5

As horas extras trabalhadas são pagas ou 

compensadas de acordo com a legislação 

trabalhista e o acordo coletivo? Caso a 

empresa já esteja adequada plenamente ao E-

Social, apresentar os relatórios referentes aos 

respectivos eventos – S-1200.?

Horas extras e bonificação são pagas fora 

da folha de pagamento.

Conforme CLT, todas as horas extras trabalhadas devem ser 

pagas no final do mês em que o trabalho foi prestado e devem 

constar na folha de pagamento, bem como a quantidade de 

horas  e os valores a elas atribuídos. Desta forma, fica o 

empregador (a) responsável por providenciar documento que 

comprove a regularidade deste item

Enviar cópia da folha de pagamento com as horas extras 

pagas dos funcionários para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no pagamento do próximo mês (a 

contar do recebimento do relatório)

2.9.6

Todos os empregados possuem registro em 

CTPS? Caso a empresa já esteja adequada 

plenamente ao E- Social, apresentar os 

relatórios referentes aos respectivos eventos 

– S-2200 – S-2205 – S-2206 – S-2299.

Possui funcionários (André e Daniel) sem 

registro

Conforme CLT, o empregador ao contratar um novo 

funcionário, tem até 48 horas para assinar e devolver a carteira 

de trabalho com as anotações referentes à data de admissão, 

remuneração e a duração da jornada de trabalho. A falta de 

anotação na Carteira de Trabalho causa prejuízos ao 

trabalhador como: auxílios acidentários, licença maternidade 

ou paternidade, FGTS, proteção da convenção coletiva, PIS, 

tempo de aposentadoria, não recebimento de horas extras ou 

férias remuneradas. Fica o empregador (a) responsável por 

regularizar todos os funcionários

Registrar os funcionários André e Daniel, enviar cópia 

do contrato de trabalho e cópia da carteira de trabalho 

assinada para o e-mail gcf@malwee.com.br no prazo de 

7 dias (a contar do recebimento do relatório)

2.9.9

Os pagamentos, adiantamentos ou 

empréstimos são feitos integralmente através 

de depósito em conta bancária de titularidade 

do empregado?

Os pagamentos são realizados por meio 

de cheque.

O pagamento do salário deve ser realizado via depósito 

bancário por meio de uma conta salário. Neste caso, fica o 

empregador (a) responsável por dar a iniciativa aos 

funcionários realizarem a abertura de conta salário, com o 

objetivo  de efetuar o pagamento dos salários de seus 

empregados.

Enviar comprovante de pagamento via depósito para o 

e-mail GCF@malwee.com.br no prazo de 30 dias. (a 

contar do recebimento do relatório)

3.1.4
Há água filtrada e/ou mineral disponível para 

os empregados?

Não possui registro de manutenção da 

água

Conforme NR - 24, todos os locais de trabalho devem fornecer 

aos trabalhadores água potável, assim como manter os 

bebedouros  dentro dos padrões de conservação, limpeza e 

higiene, sendo proibido o uso de copos coletivos.

Realizar manutenção, limpeza dos bebedouros e 

fornecer copos em suporte, e enviar evidências para 

gcf@malwee.com.br no prazo de 20 dias (a contar do 

recebimento do relatório)

3.2.2
Os sanitários são providos de vaso sanitário 

com assento e tampa?

2 vasos sanitários são desprovidos de 

assento

Conforme NR-24, todo estabelecimento deve ser dotado de 

instalação sanitária constituída por bacia sanitária sifonada, 

dotada de assento com tampo, e por lavatório.

Providenciar assento sanitário para o vaso e e enviar 

evidências para gcf@malwee.com.br no prazo de 10 

dias (a contar do recebimento do relatório)

3.3.5
As refeições são feitas de forma segregada da 

área produtiva?
A refeição é feita junto com a produção.

Conforme NR-24, o refeitório deve ser instaladoem local 

apropriado, não se comunicando diretamente com os locais de 

trabalho, instalações sanitárias e locais insalubres ou 

perigosos. Desta forma, fica o empregador (a) responsável por 

segregar o refeitório da área de produção

Separar o refeitório da área de produção e enviar 

evidências para gcf@malwee.com.br no prazo de 30 

dias (a contar do recebimento do relatório)

3.4.1

A empresa estabelece requisitos técnicos e 

legais na instalação, manutenção e operação 

de caldeiras e vasos sob pressão de acordo 

com a NR - 13?

A empresa possui laudo do compressor 

vencido em junho/2017.

Conforme NR - 13, os estabelecimentos que possuírem vasos 

de pressão, devem realizar os Relatórios de Inspeção, ou seja, 

o registro formal dos resultados das inspeções realizadas nos 

equipamentos com laudo conclusivo, de correção de danos, 

defeitos ou avarias em equipamentos e seus componentes, 

visando restaurar a condição do projeto de construção. Fica o 

empregador (a) responsável por obter o Laudo do Compressor 

utilizado na facção.

Renovar laudo do compressor e enviar cópia o e-mail 

GCF@malwee.com.br no prazo de 30 dias (a contar do 

recebimento do relatório)

3.5.1
Ausência de situações em que o trabalhador 

está exposto a situações de risco, sem a 

devida proteção?

Alguns funcionários não utilizam EPI's.

Conforme NR-6, considera-se Equipamento de Proteção 

Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual 

utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos 

suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Fica 

o empregador (a) responsável por cobrar o uso de EPI's 

enquanto os funcionários estiverm realizando suas atividades 

em horário de trabalho.

Providenciar os EPIs necessários conforme PPRA para os 

funcionários, ter ficha de entrega e assinatura dos 

mesmos. Enviar cópia desta ficha para o e-mail gcf@ 

malwee.com.br no prazo de 30 dias (a contar do 

recebimento do relatório)

3.6.1

As FISPQ’s (Ficha de Identificação de 

Segurança de Produtos Químicos) estão 

atualizadas e disponíveis para colaboradores 

que manuseiam produtos químicos, de 

acordo com o Decreto 2657/98?

As FISPQ's não estão disponíveis 

juntamente com os produtos químicos

Conforme NR - 26, qualquer produto químico utilizado na 

empresa deve conter suas  informações, e deve ter sua FISPQ 

afixada, impressa ou anexada à embalagem que contém o 

produto, armazenada em local correto e com rótulo legível.

Providenciar FISPQs do prpdutos quimicos utlizados e 

enviar evidencias para e-mail gcf@malwee.com.br no 

prazo de 20 dias (a contar do recebimento do relatório)

3.6.3
Substâncias inflamáveis perigosas são 

armazenadas em área e de forma adequada?

Substâncias químicas armazenadas em 

local inadequado.

Os produtos perigosos devem ser mantidos em espaços 

separados, protegidos de acordo com as normas de segurança 

de manuseio e acondicionamento. Desta forma, fica o 

empregador (a) responsável por providenciar um local 

adequado para o armazenamento dos produtos químicos.

Providenciar local adequado para o armazenamento dos 

produtos químicos e enviar evidências para 

gcf@malwee.com.br no prazo de 7 dias (a contar do 

recebimento do relatório).

4.1.1 As instalações elétricas estão adequadas?
Não possui prontuário elétrico e 

diagrama unifilar.

Conforme NR-10, os estabelecimentos com carga instalada 

superior a 75 kW devem constituir e manter o Prontuário de 

Instalações Elétricas, contendo, além do disposto no subitem 

10.2.3, no mínimo: Relatório Técnico das inspeções atualizadas 

com recomendações, cronogramas de adequações, 

contemplando as alíneas de "a" a "f" da NR 10.2.4. Fica o 

empregador (a) responsável por providenciar um Prontuário 

Elétrico 

Providenciar Laudo das Instalações Elétricas e enviar 

cópia para o e-mail gcf@malwee.com.br no prazo de 60 

dias (a contar do recebimento do relatório)

4.1.3
As áreas que representam riscos elétricos sob 

tensão estão sinalizadas conforme NR - 10?

Não há identificação nas tomadas e 

quadros de energia.

Conforme NR- 10, os circuitos elétricos com finalidades 

diferentes, tais como: comunicação, sinalização, controle e 

tração elétrica devem estar identificados. Assim, o empregador 

(a) fica responsável por sinalizar todos os circuitos elétricos tais 

como: tomadas, disjuntor, etc., e manter os empregados 

informados sobre os riscos a que estão expostos

Regularizar e identificar circuitos elétricos (tomadas, 

disjuntores, fios) e enviar evidências para 

gcf@malwee.com.br no prazo de 10 dias (a contar do 

recebimentodo relatório)

4.2.4

A empresa possui equipamentos de combate 

ao fogo em estado de conservação, validade, 

quantidade adequada, sinalizados e 

desobstruídos?

Equipamento de combate ao incêndio 

sem identificação e obstruído.

Conforme NR - 23,  o local de armazenamento dos extintores 

deverão ser pintados de vermelho numa larga área do piso 

embaixo do extintor, a qual não poderá ser obstruída por 

forma nenhuma. Fica o empregador (a) responsável por 

desobstruir e adequar o local dos extintores

Desobstruir os locais de armazenamento dos extintores 

e enviar evidências para o e-mail GCF@malwee.com.br 

no prazo de 07 dias. ( a contar do recebimento do 

relatório)

A quantidade de não conformidades TOLERÂNCIA ZERO deve ser igual a 0 (zero);

A quantidade de não conformidades CRÍTICA deve ser igual a 0 (zero);

O Grupo Malwee tornou-se signatária ABVTEX em julho/2019, ou seja, na qual se comprometeu ter 100% de sua cadeia (fornecedores e subcontratados) certificados ABVTEX.  Desta forma, esta auditoria tem por objetivo qualificar todos os fornecedores e subcontratados, quantificando 

os riscos associados a questões trabalhistas e sociais, ambientais e econômicas, bem como sua estrutura física, numa relação de parceria para que todos possam obter a certificação ABVTEX.

CNPJ: 7378027000161
Nome Responsável Olympio Soares de Souza

Auditor: Fernanda Pereira e Isabella Brustolim

Data: 29/10/2021

OBJETIVO

Razao Social: BELOTI CONFECÇÕES LTDA

Endereço: TIRADENTES, 244 - CENTRO - FARTURA/SP

Telefone carminhabeloti@hotmail.com

Considerações Gerais

Auditoria ocorreu conforme esperado, proprietário do estabelecimento não se opôs a realização da mesma e colaborou com a disponibilização de documentos, não se opondo aos registros fotográficos feitos pela auditora. Durante a auditoria foram encontradas:

* Condições de Trabalho: 3 não conformidades críticas;

* Saúde e Segurança do Trabalho: 4 não conformidades maiores e 3 menores;

* Resposta à emergência: 3 não conformidades maiores.

Conforme no quadro explicativo dos critérios de classificação, o resultado final da auditoria foi Reprovado.

As orientações mencionadas no plano de ação a seguir devem ser avaliadas e seguidas pela empresa. Prazos de realização das ações podem ser negociados entre as partes (Grupo Malwee e subcontratado).

METODOLOGIA

A auditoria foi realizada por meio de entrevista, análise de documentos e da infraestrutura do local. Foi utilizado como instrumento de orientação um check list baseado nos critérios da ABVTEX.

ESCOPO

Saúde e Segurança do Trabalho, Meio Ambiente, Infraestrutura, Mão de Obra, Quarteirização de Serviço e Documentação Aplicável.

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

A combinação de pontos perdidos, exclusivamente nos requisitos do Bloco Básico para as nãoconformidades MAIOR e MENOR, deve somar, no máximo, 10 (dez) pontos;

Não poderá haver duas, ou mais, não conformidades MAIOR num mesmo bloco temático, exclusivamente para os requisitos do Bloco Básico.

Caracterização

Uma não conformidade identificada numa destas questões é considerada inadmissível.

Requisito de cumprimento obrigatório. Ou seja, é necessário que 100% (cem porcento) dos requisitos com este nível de criticidade devem estar em conformidade. Caso contrário, a existência de ao menos uma não conformidade com este nível, obrigatoriamente, 

Requisito de cumprimento não obrigatório. Ou seja, o Programa ABVTEX poderá aceitar a não conformidade de um conjunto de itens com este nível de criticidade. É necessário, porém, o cumprimento de um mínimo de requisitos.

Requisito de cumprimento não obrigatório, com importância inferior aqueles classificados com nível de criticidade MAIOR. Da mesma forma, o Programa ABVTEX poderá aceitar a não conformidade de um conjunto de itens com este nível de criticidade. É 

necessário, porém, o cumprimento de um mínimo de requisitos.

PLANO DE AÇÃO CORRETIVA

REQUISITOS MÍNIMOS PARA APROVAÇÃO



(47) 9 9686-2567 Email

Horário: 09:00:00

Nìvel de Criticidade

Tolerância Zero

Crítica

Maior

Menor

STATUS EM ATRASO

Item Descrição do Item Descrição da Não Conformidade Evidências Ação tomada para fechar a não conformidade Prazo do fechamento

2.9.2

É evidenciado o cumprimento das demais condições 

previstas na convenção e/ou acordo coletivo, 

excetuando as condições previstas no item 2.9.1 

deste checklist?

O documento sobre o vale transporte 

não estava assinalado

A parte final do processo de contratação de um 

funcionário demanda que ele envie e preencha uma série 

de documentos ao departamento de gestão de pessoas da 

empresa. Desta forma, fica o empregador (a) responsável 

por conferir se todos os documentos foram entregues e 

preenchidos adequadamente.

Preencher adequadamente os 

documentos sobre o vale transporte e 

enviar cópia dos mesmos para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 7 dias (a 

contar do recebimento do relatório)

2.9.7

A empresa apresentou Certidão de Débitos relativos 

a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da 

União, bem como as 6 ultimas guias pagas do INSS? 

Ou, na falta da Certidão de Débitos, apresentou as 12 

últimas guias pagas do INSS? Ou ainda, caso a 

empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, 

apresentar os relatórios referentes aos respectivos 

eventos – DCTFWeb.

Não apresentou o comprovante de 

pagamento da guia de INSS da 

competência 10/2021

Conforme Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, é 

obrigatório por parte do empregador (a) pagar 

mensalmente um percentual do INSS, de modo que, 

quando o trabalhador precisar de assistência social, ele 

esteja coberto.

Enviar cópia do comprovante de 

pagamento da guia de INSS para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 7 dias (a 

contar do recebimento do relatório)

2.10.1

O cumprimento da carga horária de trabalho está de 

acordo com a legislação trabalhista e o acordo 

coletivo? Caso a empresa já esteja adequada 

plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios 

referentes aos respectivos eventos – S-1050 – S-2200 

– S-2206.

Não possui identificação no cartão 

ponto.

O cartão ponto de identificação serve para indicar uma 

pessoa numa determinada organização e permitir acessos 

da pessoa conforme sua relação profissional com a 

organização. Desta forma, fica o empregador (a) 

responsável por adequar e identificar o cartão ponto.

Identificar os cartões pontos da empresa e 

enviar evidências para 

gcf@malwee.com.br no prazo de 15 dias (a 

contar do recebimento do relatório)

3.1.4
Há água filtrada e/ou mineral disponível para os 

empregados?
Não possui suporte e copo descartável.

Conforme NR - 24, todos os locais de trabalho devem 

fornecer aos trabalhadores água potável, assim como 

manter os bebedouros  dentro dos padrões de 

conservação, limpeza e higiene, sendo proibido o uso de 

copos coletivos.

Fornecer copos em suporte e enviar 

evidências para gcf@malwee.com.br no 

prazo de 15 dias (a contar do recebimento 

do relatório)

3.3.5
As refeições são feitas de forma segregada da área 

produtiva?
O armário fica junto a cozinha.

Conforme NR-24, o refeitório deve ser instaladoem local 

apropriado, não se comunicando diretamente com os 

locais de trabalho, instalações sanitárias e locais insalubres 

ou perigosos. Desta forma, fica o empregador (a) 

responsável por segregar o refeitório da área de produção

Separar o refeitório da área de produção e 

enviar evidências para 

gcf@malwee.com.br no prazo de 30 dias 

(acontar do recebimento do relatório)

3.4.1

A empresa estabelece requisitos técnicos e legais na 

instalação, manutenção e operação de caldeiras e 

vasos sob pressão de acordo com a NR - 13?

Não possui laudo do compressor

Conforme NR - 13, os estabelecimentos que possuírem 

vasos de pressão, devem realizar os Relatórios de 

Inspeção, ou seja, o registro formal dos resultados das 

inspeções realizadas nos equipamentos com laudo 

conclusivo, de correção de danos, defeitos ou avarias em 

equipamentos e seus componentes, visando restaurar a 

condição do projeto de construção. Fica o empregador (a) 

responsável por obter o Laudo do Compressor utilizado na 

facção.

Providenciar laudo do compressor e enviar 

cópia o e-mail gcf@malwee.com.br no 

prazo de 60 dias ( a contar do recebimento 

do relatório)

3.4.4

A empresa possui e segue as recomendações do 

PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional) definido de acordo com todos os 

requisitos da NR – 07 e atualizado (anualmente)?  

Caso a empresa seja ME ou EPP e com grau de risco 1 

ou 2, cumpre, de forma cumulativa, os requisitos da 

NR-01 para dispensa da elaboração do PCMSO? 

MAIOR 

Caixa de primeiros socorros encontrava-

se incompleta conforme os itens 

mencionados no PCMSO e os 

funcionários não sabiam onde estava 

localizada a caixa de primeiros socorros.

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO) é um programa estabelecido pela NR-7, voltado 

para o controle da saúde física e mental do trabalhador, 

em função de suas atividades. Este documento é 

obrigatório para todos os empregadores que possuam a 

partir de 1 funcionário registrado sob regime da CLT. A 

mesma também estabelece que todo estabelecimento 

deve estar equipado com material necessário (kit 1os 

socorros) à prestação dos primeiros socorros aos cuidados 

de pessoa treinada para esse fim. Fica o empregador (a) 

responsável por providenciar e elaborar este laudo com 

todas as suas obrigações.

Montar o kit de 1º socorros com os itens 

descritos no PCMSO e informar para os 

colaboradores onde esta localizado o 

mesmo. Posteriormente, enviar evidência 

para o  e-mail gcf@malwee.com.br no 

prazo de 15 dias (a contar do recebimento 

do relatório)

3.4.5
O ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) está 

atualizado e contempla todos os exames previstos no 

PCMSO para as funções consideradas?

Não possui ASO das funcionárias 

Rosane, Daiane e Adriana.

O PCMSO inclui a realização obrigatória dos exames 

médicos: admissional, periódico, de retorno ao trabalho, 

de mudança de função e demissional. O empregador (a) 

fica responsável por providenciar exames periódicos para 

todos os funcionários que não o possuírem atualizados.

Enviar cópia da ASO  dos funcionários 

Rosane, Daiane e Adriana atualizada para o 

e-mail gcf@malwee.com.br no prazo de 30 

dias. (a contar do recebimento do relatório)

3.4.6

A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) 

está estabelecida de acordo com a NR - 05? Nos casos 

de não obrigatoriedade da CIPA, há um 

representante da empresa responsável pelas 

questões de saúde e segurança?

Não possui CIPA.

Compete ao empregador constituir a CIPA - Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes no estabelecimento, a 

fim de cumprir os objetivos da NR-5, para a prevenção de 

acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. 

Posteriormente, evidenciar certificado.

Atualizar a CIPA e enviar o certificado 

atualizado para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 60 dias (a 

contar do recebimento do relatório)

3.6.1

As FISPQ’s (Ficha de Identificação de Segurança de 

Produtos Químicos) estão atualizadas e disponíveis 

para colaboradores que manuseiam produtos 

químicos, de acordo com o Decreto 2657/98?

Não possui FISPQ's.

Conforme NR - 26, qualquer produto químico utilizado na 

empresa deve conter suas  informações, e deve ter sua 

FISPQ afixada, impressa ou anexada à embalagem que 

contém o produto, armazenada em local correto e com 

rótulo legível.

Providenciar FISPQs do produtos quimicos 

utlizados e enviar evidencias para e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 20 dias (a 

contar do recebimento do relatório)

4.1.3
As áreas que representam riscos elétricos sob tensão 

estão sinalizadas conforme NR - 10?

Os riscos elétricos sob tensão não estão 

sinalizados.

Conforme NR- 10, os circuitos elétricos com finalidades 

diferentes, tais como: comunicação, sinalização, controle e 

tração elétrica devem estar identificados. Assim, o 

empregador (a) fica responsável por sinalizar todos os 

circuitos elétricos tais como: tomadas, disjuntor, etc., e 

manter os empregados informados sobre os riscos a que 

estão expostos

Identificar circuitos elétricos (tomadas, 

disjuntores, fios) e enviar evidências para 

gcf@malwee.com.br no prazo de 20 dias (a 

contar do recebimentodo relatório)

4.2.3

As rotas de fuga estão adequadas com relação aos 

critérios aplicáveis? (Incluindo sinalização, iluminação 

de emergência e não obstrução e espaçamento 

adequado)

A rota de fuga não está exposta

Conforme NR-23, os locais de trabalho devem ter saídas, 

em número suficiente e dispostas sinalizados, de modo 

que aqueles que se encontrem nesses locais possam 

abandoná-los com rapidez e segurança, em caso de 

emergência. Fica o empregador (a) responsável por expor 

as rotas de fuga.

Expor a rota de fuga e enviar evidências 

para o e-mail gcf@malwee.com.br no 

prazo de 10  dias (a contar do recebimento 

do relatório)

METODOLOGIA

A auditoria foi realizada por meio de entrevista, análise de documentos e da infraestrutura do local. Foi utilizado como instrumento de orientação um check list baseado nos critérios da ABVTEX.

ESCOPO

Saúde e Segurança do Trabalho, Meio Ambiente, Infraestrutura, Mão de Obra, Quarteirização de Serviço e Documentação Aplicável.

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

Caracterização

Uma não conformidade identificada numa destas questões é considerada inadmissível.

Requisito de cumprimento obrigatório. Ou seja, é necessário que 100% (cem porcento) dos requisitos com este nível de criticidade devem estar em conformidade. Caso contrário, a existência de ao menos uma não conformidade 

com este nível, obrigatoriamente, leva a empresa a não ser aprovada.

Requisito de cumprimento não obrigatório. Ou seja, o Programa ABVTEX poderá aceitar a não conformidade de um conjunto de itens com este nível de criticidade. É necessário, porém, o cumprimento de um mínimo de 

requisitos.

Requisito de cumprimento não obrigatório, com importância inferior aqueles classificados com nível de criticidade MAIOR. Da mesma forma, o Programa ABVTEX poderá aceitar a não conformidade de um conjunto de itens 

com este nível de criticidade. É necessário, porém, o cumprimento de um mínimo de requisitos.

Razao Social: BH CONFECÇÕES LTDA

Endereço: PASTOR ALBERT SCHNEIDER, 565 - BARRA DO RIO CERRO

Telefone bhconfeccoesltda@gmail.com

PLANO DE AÇÃO CORRETIVA

O Grupo Malwee tornou-se signatária ABVTEX em julho/2019, ou seja, na qual se comprometeu ter 100% de sua cadeia (fornecedores e subcontratados) certificados ABVTEX.  Desta forma, esta auditoria tem por objetivo qualificar todos os fornecedores 

e subcontratados, quantificando os riscos associados a questões trabalhistas e sociais, ambientais e econômicas, bem como sua estrutura física, numa relação de parceria para que todos possam obter a certificação ABVTEX.

CNPJ: 40447744000173
Nome Responsável BRUNA LUANA HORNBURG

Auditor: Mariane Fatima dos Santos da Rocha e Isabella de Quadros Brustolim

Data: 24/11/2021

OBJETIVO

REQUISITOS MÍNIMOS PARA APROVAÇÃO

A quantidade de não conformidades TOLERÂNCIA ZERO deve ser igual a 0 (zero);

A quantidade de não conformidades CRÍTICA deve ser igual a 0 (zero);

A combinação de pontos perdidos, exclusivamente nos requisitos do Bloco Básico para as nãoconformidades MAIOR e MENOR, deve somar, no máximo, 10 (dez) pontos;

Não poderá haver duas, ou mais, não conformidades MAIOR num mesmo bloco temático, exclusivamente para os requisitos do Bloco Básico.



4.2.4
A empresa possui equipamentos de combate ao fogo 

em estado de conservação, validade, quantidade 

adequada, sinalizados e desobstruídos?

Equipamento de combate ao fogo 

obstruido.

Conforme NR - 23,  o local de armazenamento dos 

extintores deverão ser pintados de vermelho numa larga 

área do piso embaixo do extintor, a qual não poderá ser 

obstruída por forma nenhuma. Fica o empregador (a) 

responsável por desobstruir e adequar o local dos 

extintores

Desobstruir os locais de armazenamento 

dos extintores e enviar evidências para o e-

mail gcf@malwee.com.br no prazo de 10 

dias. (a contar do recebimento do relatório)

4.2.5
A empresa possui brigada de incêndio treinada e 

realiza simulados de evacuação regularmente?

Não possui brigada de incêndio treinada 

e não realiza simulados de evacuação 

regularmente.

De acordo com Instrução Normativa IN nº 

028/DAT/CBMSC, a Brigada de Incêndio das edificações é 

dimensionada conforme o previsto na Tabela 1 do anexo B, 

levando-se em conta quantidade de pessoas, o grau de 

risco e ocupação. Também devem ser realizados  exercícios 

simulados de abandono de área do imóvel, com a 

participação de toda a população fixa,  realizadas no 

mínimo duas vezes por ano

Realizar treinamento da brigada de 

incendio e enviar cópia do certificado para 

o e-mail gcf@malwee.com.br no prazo de 

60 dias (a contar do recebimento do 

relatório)

7.4
A empresa possui comprovantes de transporte e 

descarte de resíduos perigosos (CADRI, Certificado de 

destinação final, Manifesto de Transporte, etc)?

Não possui declaração
A empresa deverá solicitar uma declaração de transporte e 

recolhimento para a empresa que coleta os resíduos. 

Enviar cópia da declaração do transporte 

de resíduos para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 30 dias (a 

contar do recebimento do relatório)

7.19
A empresa possui plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos?
A empresa não possui PGRS.

O PGRS visa a destinação ambientalmente adequada de 

todos os resíduos sólidos gerados, conforme a atividade de 

cada empresa.

Elaborar um PGRS e enviar cópia para o e-

mail gcf@malwee.com.br no prazo de 60 

dias (a contar do recebimento do relatório)

Considerações Gerais

Auditoria ocorreu conforme esperado, proprietário do estabelecimento não se opôs a realização da mesma e colaborou com a disponibilização de documentos, não se opondo aos registros fotográficos feitos pela auditora. Durante a auditoria foram encontradas:

* Condições de Trabalho: 1 não conformidade crítica e 2 maiores;

* Saúde e Segurança do Trabalho: 7 não conformidades maiores;

* Resposta à emergência: 4 não conformidades maiores;

* Meio ambiente: 2 não conformidades maiores.

Conforme no quadro explicativo dos critérios de classificação, o resultado final da auditoria foi Reprovado.

As orientações mencionadas no plano de ação a seguir devem ser avaliadas e seguidas pela empresa. Prazos de realização das ações podem ser negociados entre as partes (Grupo Malwee e subcontratado).



(47) 9 8838-2755 Email

Horário: 09:00:00

Nìvel de Criticidade

Tolerância Zero

Crítica

Maior

Menor

STATUS EM ATRASO

Item Descrição do Item Descrição da Não Conformidade Evidências Ação tomada para fechar a não conformidade Prazo do fechamento

1.5

A empresa possui a guia GFIP atualizada com o 

nome de todos os empregados? Ou ainda, caso a 

empresa já esteja adequada plenamente ao E-

Social, apresentou os relatórios referentes aos 

respectivos eventos – DCTFWeb?

Não apresentou  GFIP das 

competências 09 e 10/2021.

A GFIP é um documento obrigatório para todos os empregadores 

que estão sujeitos ao recolhimento do FGTS, bem como as 

contribuições à Previdência Social. Fica o empregador (a) 

responsável por providenciar o documento

Enviar cópia da GFIP das competências 

09 e 10/2021 para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 30 dias 

(a contar do recebimento do relatório)

2.9.5

As horas extras trabalhadas são pagas ou 

compensadas de acordo com a legislação 

trabalhista e o acordo coletivo? Caso a empresa 

já esteja adequada plenamente ao E-Social, 

apresentar os relatórios referentes aos 

respectivos eventos – S-1200.?

Bonificação e hora extra são pagas 

fora da folha de pagamento.

Conforme CLT, todas as horas extras trabalhadas devem ser pagas 

no final do mês em que o trabalho foi prestado e devem constar 

na folha de pagamento, bem como a quantidade de horas  e os 

valores a elas atribuídos. Desta forma, fica o empregador (a) 

responsável por providenciar documento que comprove a 

regularidade deste item.

Enviar cópia da folha de pagamento e 

cartão ponto com as horas extras pagas 

dos funcionários para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no pagamento do 

próximo mês (a contar do recebimento 

do relatório)

2.9.6

Todos os empregados possuem registro em CTPS? 

Caso a empresa já esteja adequada plenamente 

ao E- Social, apresentar os relatórios referentes 

aos respectivos eventos – S-2200 – S-2205 – S-

2206 – S-2299.

Há 3 funcionárias sem registro: Maria 

Aparecida da Silva, Delurdes da Silva e 

Irene Úlcera

Conforme CLT, o empregador ao contratar um novo funcionário, 

tem até 48 horas para assinar e devolver a carteira de trabalho 

com as anotações referentes à data de admissão, remuneração e a 

duração da jornada de trabalho. A falta de anotação na Carteira de 

Trabalho causa prejuízos ao trabalhador como: auxílios 

acidentários, licença maternidade ou paternidade, FGTS, proteção 

da convenção coletiva, PIS, tempo de aposentadoria, não 

recebimento de horas extras ou férias remuneradas. Fica o 

empregador (a) responsável por regularizar todos os funcionários

Registrar todos os funcionários, enviar 

cópia do Contrato de trabalho e cópia da 

Carteira de Trabalho assinada para o e-

mail gcf@malwee.com.br no prazo de 7 

dias (a contar do recebimento do 

relatório)

2.9.7

A empresa apresentou Certidão de Débitos 

relativos a créditos tributários federais e da 

Dívida Ativa da União, bem como as 6 ultimas 

guias pagas do INSS? Ou, na falta da Certidão de 

Débitos, apresentou as 12 últimas guias pagas do 

INSS? Ou ainda, caso a empresa já esteja 

adequada plenamente ao E-Social, apresentar os 

relatórios referentes aos respectivos eventos – 

DCTFWeb.

Não apresentou Guia de INSS paga da 

competência 10/2021.

Conforme Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, é obrigatório por 

parte do empregador (a) pagar mensalmente um percentual do 

INSS, de modo que, quando o trabalhador precisar de assistência 

social, ele esteja coberto.

Enviar comprovante de pagamento da 

competência 10/2021 para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 30 dias 

( a contar do recebimento do relatório)

2.9.8

A empresa apresentou Certificado de 

regularidade do FGTS/CRF? Ou, para comprovar 

regularidade, apresentou as 12 ultimas guias 

pagas do FGTS? Ou ainda, caso a empresa já 

esteja adequada plenamente ao E-Social, 

apresentar os relatórios referentes aos 

respectivos eventos – S-1200 – S-2299.

Não apresentou Guia de FGTS paga da 

competência 10/2021.

Fica o empregador (a) responsável por depositar, em conta 

bancária vinculada, a quantia correspondente a 8% da 

remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada 

trabalhador, de acordo com a Lei instituída 5.107/1966, regido 

pela Lei 8.036/1990.

Enviar comprovante de pagamento da 

competência 10/2021 para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 30 dias 

(a contar do recebimento do relatório)

2.9.9
Os pagamentos, adiantamentos ou empréstimos 

são feitos integralmente através de depósito em 

conta bancária de titularidade do empregado?

Alguns funcionários recebem o 

pagamento em dinheiro e a  hora extra 

e bonificação é paga no dinheiro 

também.

O pagamento do salário deve ser realizado via depósito bancário, 

através de uma conta salário. Neste caso, fica o empregador (a) 

responsável por dar a iniciativa aos funcionários realizarem a 

abertura de conta salário, com o objetivo  de efetuar o pagamento 

dos salários de seus empregados.

Enviar comprovante de pagamento via 

depósito para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 30 dias. 

( a contar do recebimento do relatório)

3.1.4
Há água filtrada e/ou mineral disponível para os 

empregados?

Disponibiliza copos, mas não possui 

suporte para os mesmos, ficando em 

outra área.

Conforme NR - 24, todos os locais de trabalho devem fornecer aos 

trabalhadores água potável, assim como manter os bebedouros  

dentro dos padrões de conservação, limpeza e higiene, sendo 

proibido o uso de copos coletivos.

Fornecer copos em suporte e enviar 

evidências para gcf@malwee.com.br no 

prazo de 10 dias (a contar do 

recebimento do relatório)

3.1.7
O edifício é de ocupação individual / propriedade 

particular (sem outros inquilinos)?

Possui outra facção que divide o 

mesmo prédio e tem acesso à cozinha 

e banheiro, porém o banheiro se 

mantém trancado.

Fica o empregador (a) responsável por adequar as áreas para que 

a outra facção que ocupa o mesmo prédio não tenha acesso as 

mesmas.

Enviar evidências para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 30 dias 

(a contar do recebimento do relatório).

3.3.5
As refeições são feitas de forma segregada da 

área produtiva?

O armário dos funcionários fica 

localizado na cozinha.

Conforme NR-24, o refeitório deve ser instalado em local 

apropriado, não se comunicando diretamente com os locais de 

trabalho, instalações sanitárias e locais insalubres ou perigosos. 

Desta forma, fica o empregador (a) responsável por segregar o 

refeitório da área de produção

Separar o refeitório da área de produção 

e enviar evidências para 

gcf@malwee.com.br no prazo de 30 dias 

(a contar do recebimento do relatório)

3.4.1

A empresa estabelece requisitos técnicos e legais 

na instalação, manutenção e operação de 

caldeiras e vasos sob pressão de acordo com a 

NR - 13?

A empresa não possui laudo do 

compressor.

Conforme NR - 13, os estabelecimentos que possuírem vasos de 

pressão, devem realizar os Relatórios de Inspeção, ou seja, o 

registro formal dos resultados das inspeções realizadas nos 

equipamentos com laudo conclusivo, de correção de danos, 

defeitos ou avarias em equipamentos e seus componentes, 

visando restaurar a condição do projeto de construção. Fica o 

empregador (a) responsável por obter o Laudo do Compressor 

utilizado na facção.

Providenciar laudo do compressor e 

enviar cópia o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 60 dias 

(a contar do recebimento do relatório)

3.4.3

A empresa possui e segue as recomendações do 

PPRA (Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais) definido de acordo com todos os 

requisitos da NR – 09 e atualizado (anualmente)?  

Ou caso a empresa seja, ME ou EPP e com grau 

de risco 1 ou 2, cumpre, de forma cumulativa, os 

requisitos da NR-01 para dispensa da elaboração 

do PPRA? 

A empresa não possui PPRA.

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), é regido 

pela NR-9, do Ministério do Trabalho e Emprego, e é obrigatório 

para todos os tipos de empregadores que contratam empregados 

por meio da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Assim, o 

empregador (a) fica responsável providenciar e implementar o 

PPRA.

Elaborar PPRA e enviar evidências para o  

e-mail gcf@malwee.com.br no prazo de 

60 dias. (a contar do recebimento do 

relatório)

3.4.4

A empresa possui e segue as recomendações do 

PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional) definido de acordo com todos os 

requisitos da NR – 07 e atualizado (anualmente)?  

Caso a empresa seja ME ou EPP e com grau de 

risco 1 ou 2, cumpre, de forma cumulativa, os 

requisitos da NR-01 para dispensa da elaboração 

do PCMSO? 

MAIOR 

A empresa não possui PCMSO.

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) é 

um programa estabelecido pela NR-7, voltado para o controle da 

saúde física e mental do trabalhador, em função de suas 

atividades. Este documento é obrigatório para todos os 

empregadores que possuam a partir de 1 funcionário registrado 

sob regime da CLT. A mesma também estabelece que todo 

estabelecimento deve estar equipado com material necessário (kit 

1os socorros) à prestação dos primeiros socorros aos cuidados de 

pessoa treinada para esse fim. Fica o empregador (a) responsável 

por providenciar e elaborar este Laudo com todas as suas 

obrigações.

Elaborar PCMSO e montar o kit de 1º 

socorros com os itens descritos no 

PCMSO. Posteriormente, enviar evidência 

para o  e-mail gcf@malwee.com.br no 

prazo de 60 dias (a contar do 

recebimento do relatório)

3.4.5

O ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) está 

atualizado e contempla todos os exames 

previstos no PCMSO para as funções 

consideradas?

Não foi encontrado o ASO do 

funcionário Lucas nos documentos e o 

ASO da funcionária Cristiane está 

vencida.

O PCMSO inclui a realização obrigatória dos exames médicos: 

admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de 

função e demissional. O empregador (a) fica responsável por 

providenciar exames periódicos para todos os funcionários que 

não o possuírem atualizados.

Enviar cópia da ASO dos funcionários 

atualizada e-mail gcf@malwee.com.br no 

prazo de 60 dias. (a contar do 

recebimento do relatório)

3.4.6

A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes) está estabelecida de acordo com a NR - 

 05? Nos casos de não obrigatoriedade da CIPA, 

há um representante da empresa responsável 

pelas questões de saúde e segurança?

CIPA está vencida desde 18/09/2021.

Compete ao empregador constituir a CIPA - Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes no estabelecimento, a fim de cumprir os 

objetivos da NR-5, para a prevenção de acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho. Posteriormente, evidenciar certificado.

Atualizar a CIPA e enviar o certificado 

atualizado para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 60 dias 

(a contar do recebimento do relatório)

3.5.1
Ausência de situações em que o trabalhador está 

exposto a situações de risco, sem a devida 

proteção?

Alguns funcionários não estavam 

utilizando calçado fechado e 1 estava 

descalço.

Conforme NR-6, considera-se Equipamento de Proteção Individual - 

 EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo 

trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar 

a segurança e a saúde no trabalho. Fica o empregador (a) 

responsável por cobrar o uso de EPI's e calçado fechado enquanto 

os funcionários estiverm realizando suas atividades em horário de 

trabalho.

Orientar e solicitar aos funcionários 

quanto a utilização de calçado fechado 

para execução das atividades. 

Posteriormente, enviar evidências para o 

e-mail gcf@ malwee.com.br no prazo de 

60 dias (a contar do recebimento do 

relatório)

3.6.1

As FISPQ’s (Ficha de Identificação de Segurança 

de Produtos Químicos) estão atualizadas e 

disponíveis para colaboradores que manuseiam 

produtos químicos, de acordo com o Decreto 

2657/98?

As FISPQ's não estão disponíveis 

juntamente com os produtos químicos

Conforme NR - 26, qualquer produto químico utilizado na empresa 

deve conter suas  informações, e deve ter sua FISPQ afixada, 

impressa ou anexada à embalagem que contém o produto, 

armazenada em local correto e com rótulo legível.

Providenciar FISPQs do produtos 

quimicos utilizados e fixar juntamente 

com o produto, posteriormente enviar 

evidencias para e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 30 dias 

(a contar do recebimento do relatório)

PLANO DE AÇÃO CORRETIVA

O Grupo Malwee tornou-se signatária ABVTEX em julho/2019, ou seja, na qual se comprometeu ter 100% de sua cadeia (fornecedores e subcontratados) certificados ABVTEX.  Desta forma, esta auditoria tem por objetivo qualificar todos os fornecedores e subcontratados, quantificando os riscos 

associados a questões trabalhistas e sociais, ambientais e econômicas, bem como sua estrutura física, numa relação de parceria para que todos possam obter a certificação ABVTEX.

CNPJ: 27666632000145
Nome Responsável DENILZA FAVERO

Auditor: Isabella de Quadros Brustolim e Mariane Rocha

Data: 22/11/2021

OBJETIVO

METODOLOGIA

A auditoria foi realizada por meio de entrevista, análise de documentos e da infraestrutura do local. Foi utilizado como instrumento de orientação um check list baseado nos critérios da ABVTEX.

ESCOPO

Saúde e Segurança do Trabalho, Meio Ambiente, Infraestrutura, Mão de Obra, Quarteirização de Serviço e Documentação Aplicável.

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

Razao Social: DENILZA FÁVERO FACÇÃO

Endereço: TEREZINA, 67 - SL 01 - CENTRO

Telefone denilza.escola@gmail.com

A combinação de pontos perdidos, exclusivamente nos requisitos do Bloco Básico para as nãoconformidades MAIOR e MENOR, deve somar, no máximo, 10 (dez) pontos;

Não poderá haver duas, ou mais, não conformidades MAIOR num mesmo bloco temático, exclusivamente para os requisitos do Bloco Básico.

Caracterização

Uma não conformidade identificada numa destas questões é considerada inadmissível.

Requisito de cumprimento obrigatório. Ou seja, é necessário que 100% (cem porcento) dos requisitos com este nível de criticidade devem estar em conformidade. Caso contrário, a existência de ao menos uma não conformidade com este nível, 

obrigatoriamente, leva a empresa a não ser aprovada.

Requisito de cumprimento não obrigatório. Ou seja, o Programa ABVTEX poderá aceitar a não conformidade de um conjunto de itens com este nível de criticidade. É necessário, porém, o cumprimento de um mínimo de requisitos.

Requisito de cumprimento não obrigatório, com importância inferior aqueles classificados com nível de criticidade MAIOR. Da mesma forma, o Programa ABVTEX poderá aceitar a não conformidade de um conjunto de itens com este nível de criticidade. 

É necessário, porém, o cumprimento de um mínimo de requisitos.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA APROVAÇÃO

A quantidade de não conformidades TOLERÂNCIA ZERO deve ser igual a 0 (zero);

A quantidade de não conformidades CRÍTICA deve ser igual a 0 (zero);



3.6.3
Substâncias inflamáveis perigosas são 

armazenadas em área e de forma adequada?
Não possui sinalização correta.

Os produtos perigosos devem ser mantidos em espaços separados, 

protegidos de acordo com as normas de segurança de manuseio e 

acondicionamento. Desta forma, fica o empregador (a) 

responsável por providenciar um local adequado para o 

armazenamento dos produtos químicos.

Providenciar sinalização adequada para o 

armazenamento dos produtos químicos e 

enviar evidências para 

gcf@malwee.com.br no prazo de 7 dias 

(a contar do recebimento do relatório).

4.1.1 As instalações elétricas estão adequadas?
Não possui prontuário elétrico e 

diagrama unifilar.

Conforme NR-10, os estabelecimentos com carga instalada 

superior a 75 kW devem constituir e manter o Prontuário de 

Instalações Elétricas, contendo, além do disposto no subitem 

10.2.3, no mínimo: Relatório Técnico das inspeções atualizadas 

com recomendações, cronogramas de adequações, contemplando 

as alíneas de "a" a "f" da NR 10.2.4. Fica o empregador (a) 

responsável por providenciar um Prontuário Elétrico 

Providenciar Laudo das Instalações 

Elétricas e enviar cópia para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 60 dias 

(a contar do recebimento do relatório)

4.1.3
As áreas que representam riscos elétricos sob 

tensão estão sinalizadas conforme NR - 10?

Não há identificação nas tomadas e 

quadros de energia.

Conforme NR- 10, os circuitos elétricos com finalidades diferentes, 

tais como: comunicação, sinalização, controle e tração elétrica 

devem estar identificados. Assim, o empregador (a) fica 

responsável por sinalizar todos os circuitos elétricos tais como: 

tomadas, disjuntor, etc., e manter os empregados informados 

sobre os riscos a que estão expostos

Regularizar e identificar circuitos 

elétricos (tomadas, disjuntores, fios) e 

enviar evidências para 

gcf@malwee.com.br no prazo de 30 dias 

(a contar do recebimentodo relatório)

4.2.5
A empresa possui brigada de incêndio treinada e 

realiza simulados de evacuação regularmente?

Possui equipamento de combate ao 

fogo obstruído.

Conforme NR 23 os locais destinados aos extintores devem ser 

assinalados por um círculo vermelho ou por uma seta larga, 

vermelha, com bordas amarelas. Deverá ser pintada de vermelho 

uma larga área do piso embaixo do extintor, a qual não poderá ser 

obstruída por forma nenhuma. Essa área deverá ser no mínimo de 

1,00m x 1,00m (um metro x um metro).

Desobstruir os locais de armazenamento 

dos extintores e enviar evidências para o 

e-mail gcf@malwee.com.br no prazo de 

07 dias (a contar do recebimento do 

relatório).

7.1
A empresa apresenta licença ambiental ou 

dispensa de licença ambiental?

A empresa possui licença ambiental 

vencida no dia 30/06/2017.

Empresa deverá solicitar a Licença/Dispensa de Licença atualizada 

junto ao órgão responsável

Atualizar o certificado de licença 

ambiental e enviar cópia do certificado 

ou protocolo para o e-mail gcf@ 

malwee.com.br no prazo de 60 dias (a 

contar do recebimento do relatório)

7.4

A empresa possui comprovantes de transporte e 

descarte de resíduos perigosos (CADRI, 

Certificado de destinação final, Manifesto de 

Transporte, etc.)?

A empresa gera resíduos perigosos e 

não possui comprovante de de 

recolhimento desses resíduos.

A empresa deverá solicitar uma declaração de transporte e 

recolhimento para a empresa que coleta os resíduos. 

Enviar cópia da declaração do transporte 

de resíduos para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 30 dias 

(a contar do recebimento do relatório)

7.19
A empresa possui plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos?
A empresa não possui PGRS.

O PGRS visa a destinação ambientalmente adequada de todos os 

resíduos sólidos gerados, conforme a atividade de cada empresa.

Elaborar um PGRS e enviar cópia para o e-

mail gcf@malwee.com.br no prazo de 60 

dias (a contar do recebimento do 

relatório)

Considerações Gerais

Auditoria ocorreu conforme esperado, proprietário do estabelecimento não se opôs a realização da mesma e colaborou com a disponibilização de documentos, não se opondo aos registros fotográficos feitos pela auditora. Durante a auditoria foram encontradas:

* Formalização e Documentação: 1 não conformidade maior;

* Condições de Trabalho: 5 não conformidades críticas;

* Saúde e Segurança do Trabalho: 9 não conformidade maiores e 2 menores;

* Resposta à emergência: 3 não conformidades maiores;

* Meio ambiente: 3 não conformidades maiores.

Conforme no quadro explicativo dos critérios de classificação, o resultado final da auditoria foi Reprovado.

As orientações mencionadas no plano de ação a seguir devem ser avaliadas e seguidas pela empresa. Prazos de realização das ações podem ser negociados entre as partes (Grupo Malwee e subcontratado).



(47) 9 9686-2567 Email

Horário: 09:00:00

Nìvel de Criticidade

Tolerância Zero

Crítica

Maior

Menor

STATUS FORNECEDOR DISTRATADO

Item Descrição do Item Descrição da Não Conformidade Evidências
Ação tomada para fechar a não 

conformidade
Prazo do fechamento

1.5

A empresa possui a guia GFIP atualizada com o 

nome de todos os empregados? Ou ainda, caso a 

empresa já esteja adequada plenamente ao E-

Social, apresentou os relatórios referentes aos 

respectivos eventos – DCTFWeb?

Não apresentou a GFIP das competências 07, 08 e 09/2021

A GFIP é um documento obrigatório para 

todos os empregadores que estão 

sujeitos ao recolhimento do FGTS, bem 

como as contribuições à Previdência 

Social. Fica o empregador (a) responsável 

por providenciar o documento

Enviar cópia da GFIP das competências 

07, 08 e 09/21 para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 30 dias 

(a contar do recebimento do relatório)

2.1.3

Se há empregados com idade maior do que 14 anos 

e menor do que 18 anos, as leis trabalhistas estão 

sendo cumpridas, tais como: não exposição a 

trabalhos perigosos/insalubres, não realização de 

trabalho noturno, contrato de trabalho conforme 

permitido por lei?

Há 6 funcionários menores de idades. Porém nenhum possuia 

documentação de declaração de matrícula/frequencia ou conclusão de 

curso. 

Wanderson – 17 anos, assistente cadastro e custos e possui o ensino 

médio completo. Está registrado CLT desde 2/8/2021.

Nikelle – 17 anos, auditor da qualidade e possui ensino médio 

incompleto. Está registrado CLT desde 21/10/2020

Ingrid – 16 anos, auxiliar de produção (embala peças) e informou que 

está no 1° ano do ensino médio, mas não temos comprovação de 

matricula e nem de frequência escolar. Está registrada CLT desde 

01/04/2021.

Sandy - 17 anos, facilitadora (entrega MP na produção) e parou de 

estudar no 9° ano do ensino fundamental. Está registrada CLT desde 

28/9/2021.

Jéssica – 17 anos, facilitadora, na ficha de registro informa que ela 

possui ensino médio completo, porém na entrevista ela informou que 

parou de estudar há 2 anos na 6º ano do ensino fundamental, não 

temos comprovação de conclusão do estudo. Está registrada CLT desde 

18/08/2021.

Leonardo – Ele tem 17 anos, registrado como auxiliar de produção, 

porém ele exerce a função de costureiro, ele informo que ainda no 

período noturno e está no 3° ano do ensino médio (sem comprovação 

de matricula ou de frequência escolar). Verificamos que ele assinou um 

termo para realizar banco de horas. Está registrado CLT desde 

08/06/2021.

A legislação trabalhista permite a 

contratação de menor, em duas 

condições:

1. Formato de aprendiz;

2. Contratação direta na CTPs, 

respeitando as condições do menor 

previstas na CLT ou no ECA (respeito à 

frequência à escola, não pode realizar HE, 

não pode realizar atividade em horário 

noturno, não pode realizar atividade que 

traga prejuízo ao desenvolvimento moral, 

psíquico ou físico).

Enviar evidências que os 6 funcionários 

meores de idades estão matriculados em 

escola de ensino. Enviar evidência que os 

6 funcionários menores de idade estão 

cientes que não poderão realizar hora 

extra. Enviar evidência que os 6 

funcionários não estão realizando 

atividade que traga prejuízo ao 

desenvolimento. Estas evidências 

deverão ser enviadas para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 30 dias 

(a contar do recebimento do relatório)

2.3.1
É evidenciada ausência de trabalho de imigrantes 

irregulares?

A empresa possui 4 funcionários estrangeiros (Ranel - venezuelana; 

Mbaye - africano; Lisette - Haitiana; Khadim - Senegalês)

Ranel - venezuelana, está no Brasil há 3 anos, não tinha nenhuma 

documentação (passaporte, visto, etc) comprovando. Na entrevista ela 

informou que está regular no Brasil, mas não tivemos como comprovar. 

Ela não entendeu o contrato de trabalho quando assinou, estava em 

português.

Mbaye - Senegalês, está no Brasil há 6 anos, ele possui um documento 

de prorrogação de Refúgio mas venceu em 17/06/2020.

Lisette - Haitiana, está há 3 anos no Brasil, possui visto temporário que 

venceu em 24/05/2020.

Khadim - Senegalês, está há 7 anos no Brasil, não tinha nenhum 

documento, mas ele informou que possui visto permanente, mas sem 

comprovação.

A permanência irregular, como está 

definida na Lei de Migração, é um 

estrangeiro permanecer em território 

nacional depois do prazo da sua 

documentação migratória estar esgotado. 

Se enquadra nessa categoria, pessoas 

sem visto, sem autorização de residência 

ou com os documentos vencidos. 

Quando um estrangeiro entra, ele 

consegue emitir CTPS, RG e CPF, pois 

naquele momento, ele está regular e tem 

permissão para ficar no país.

Ocorre que quando estas permissões 

vencem, logicamente precisam ser 

convertidas em permissões definitivas ou 

serem prorrogadas (geralmente são 

prorrogadas por 2 anos). Deste modo, 

todos os estrangeiros devem comprovar 

sua estadia regular. Quem não estiver 

regular, deve procurar o órgão 

competente para regularizar sua estadia 

no país. 

Enviar evidência de regularidade de 

estadia dos 4 estrangeiros no Brasil para 

o e-mail gcf@malwee.com no prazo de 

30 dias (a contar do recebimento do 

relatório)

2.3.2
São fornecidas cópias dos contratos de emprego e 

demais documentações contratuais no(s) idioma(s) 

nativo(s) do(s) trabalhador(es) estrangeiro(s)?

As documentações contratuais não estão nos idiomas nativos dos 

trabalhadores estrangeiros.

Os contratos em língua estrangeira 

celebrados no Brasil para cumprimento e 

execução dentro do território brasileiro, 

devem ser traduzidos ou possuir cópia 

integral anexa, com o mesmo conteúdo, 

assinada pelas mesmas partes e 

testemunhas mas a mera tradução não é 

suficiente. Para que tenha validade como 

prova perante a justiça brasileira, tal 

trabalho deve ser feito por tradutor 

juramentado com reconhecimento oficial 

de sua habilitação, nos termos do art. 157 

do Código de Processo Civil.Fica o 

empregador (a) responsável por 

providenciar o documento.

Enviar evidências dos contratos 

trabalhistas estrageiros com tradução 

juramentada para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 60 dias 

(a contar do recebimento do relatório.

2.9.7

A empresa apresentou Certidão de Débitos 

relativos a créditos tributários federais e da Dívida 

Ativa da União, bem como as 6 ultimas guias pagas 

do INSS? Ou, na falta da Certidão de Débitos, 

apresentou as 12 últimas guias pagas do INSS? Ou 

ainda, caso a empresa já esteja adequada 

plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios 

referentes aos respectivos eventos – DCTFWeb.

Não apresentou o comprovante de pagamento das guias de INSS das 

competência 07, 08 e 09/2021. 

Conforme Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, é obrigatório por parte do 

empregador (a) pagar mensalmente um 

percentual do INSS, de modo que, 

quando o trabalhador precisar de 

assistência social, ele esteja coberto. 

Enviar cópia dos comprovantes de 

pagamento das guias de INSS da 

competência 07, 08 e 09/2021 para o e-

mail gcf@malwee.com.br no prazo de 30 

dias (a contar do recebimento do 

relatório)

2.9.8

A empresa apresentou Certificado de regularidade 

do FGTS/CRF? Ou, para comporvar regularidade, 

apresentou as 12 ultimas guias pagas do FGTS? Ou 

ainda, caso a empresa já esteja adequada 

plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios 

referentes aos respec-tivos eventos – S-1200 – S-

2299.

Não apresentou o comprovante de pagamento das guias de FGTS das 

competência 07, 08 e 09/2021. 

Fica o empregador (a) responsável por 

depositar, em conta bancária vinculada, a 

quantia correspondente a 8% da 

remuneração paga ou devida, no mês 

anterior, a cada trabalhador, de acordo 

com a Lei instituída 5.107/1966, regido 

pela Lei 8.036/1990.

Enviar cópia dos comprovantes de 

pagamento das guias de FGTS das 

competências 07, 08 e 09/2021 para o e-

mail gcf@malwee.com.br no prazo de 30 

dias (a contar do recebimento do 

relatório)

2.9.9
Os pagamentos, adiantamentos ou empréstimos 

são feitos integralmente através de depósito em 

conta bancária de titularidade do empregado?

As funcionárias Sandy de Souza e Jéssica Kauana mencionaram que 

recebem o pagamento em dinheiro. 

O pagamento do salário deve ser 

realizado via depósito bancário, através 

de uma conta salário. Neste caso, fica o 

empregador (a) responsável por dar a 

iniciativa aos funcionários realizarem a 

abertura de conta salário, com o objetivo  

de efetuar o pagamento dos salários de 

seus empregados.

Enviar comprovante de pagamento via 

depósito bancário das funcionárias Sandy 

de Souza e Jéssica Kauana para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 30 dias. 

(a contar do recebimento do relatório)

3.1.3
As áreas da empresa se encontram em boas 

condições de higiene e limpeza?
Um dos bebedouros não possuia informação da data de manutenção

Conforme NR - 24, todos os locais de 

trabalho devem fornecer aos 

trabalhadores água potável, assim como 

manter os bebedouros  dentro dos 

padrões de conservação, limpeza e 

higiene, sendo proibido o uso de copos 

coletivos.

Realizar manutenção, limpeza dos 

bebedouros e fornecer copos em 

suporte, e enviar evidências para 

gcf@malwee.com.br no prazo de 30 dias 

(a contar do recebimento do relatório)

3.4.1
A empresa estabelece requisitos técnicos e legais 

na instalação, manutenção e operação de caldeiras 

e vasos sob pressão de acordo com a NR - 13?

A manutenção do compressor vence em venceu 31/01/2019

Conforme NR - 13, os estabelecimentos 

que possuírem vasos de pressão, devem 

realizar os Relatórios de Inspeção, ou 

seja, o registro formal dos resultados das 

inspeções realizadas nos equipamentos 

com laudo conclusivo, de correção de 

danos, defeitos ou avarias em 

equipamentos e seus componentes, 

visando restaurar a condição do projeto 

de construção. Fica o empregador (a) 

responsável por obter o Laudo do 

Compressor utilizado na facção.

Providenciar laudo do compressor e 

enviar cópia o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 45 dias 

(a contar do recebimento do relatório)

METODOLOGIA

A auditoria foi realizada por meio de entrevista, análise de documentos e da infraestrutura do local. Foi utilizado como instrumento de orientação um check list baseado nos critérios da ABVTEX.

ESCOPO

Saúde e Segurança do Trabalho, Meio Ambiente, Infraestrutura, Mão de Obra, Quarteirização de Serviço e Documentação Aplicável.

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

A combinação de pontos perdidos, exclusivamente nos requisitos do Bloco Básico para as nãoconformidades MAIOR e MENOR, deve somar, no máximo, 10 (dez) pontos;

Não poderá haver duas, ou mais, não conformidades MAIOR num mesmo bloco temático, exclusivamente para os requisitos do Bloco Básico.

Caracterização

Uma não conformidade identificada numa destas questões é considerada inadmissível.

Requisito de cumprimento obrigatório. Ou seja, é necessário que 100% (cem porcento) dos requisitos com este nível de criticidade devem estar em conformidade. Caso contrário, a existência de ao menos uma não conformidade com este nível, 

obrigatoriamente, leva a empresa a não ser aprovada.

Requisito de cumprimento não obrigatório. Ou seja, o Programa ABVTEX poderá aceitar a não conformidade de um conjunto de itens com este nível de criticidade. É necessário, porém, o cumprimento de um mínimo de requisitos.

Requisito de cumprimento não obrigatório, com importância inferior aqueles classificados com nível de criticidade MAIOR. Da mesma forma, o Programa ABVTEX poderá aceitar a não conformidade de um conjunto de itens com este nível de 

criticidade. É necessário, porém, o cumprimento de um mínimo de requisitos.

Razao Social: EMPORIO MUNDIAL DE ROUPAS INTIMAS LTDA

Endereço: Avenida SIlvio Sanson 303 - São Cristovão

Telefone janaina.tremarin@elegance.com.br

PLANO DE AÇÃO CORRETIVA

O Grupo Malwee tornou-se signatária ABVTEX em julho/2019, ou seja, na qual se comprometeu ter 100% de sua cadeia (fornecedores e subcontratados) certificados ABVTEX.  Desta forma, esta auditoria tem por objetivo qualificar todos os fornecedores e 

subcontratados, quantificando os riscos associados a questões trabalhistas e sociais, ambientais e econômicas, bem como sua estrutura física, numa relação de parceria para que todos possam obter a certificação ABVTEX.

CNPJ: 72057110000109
Nome Responsável Janaina Tremarin

Auditor: Fernanda Pereira e Isabella Brustolim

Data: 09/10/2021

OBJETIVO

REQUISITOS MÍNIMOS PARA APROVAÇÃO

A quantidade de não conformidades TOLERÂNCIA ZERO deve ser igual a 0 (zero);

A quantidade de não conformidades CRÍTICA deve ser igual a 0 (zero);



3.4.5
O ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) está 

atualizado e contempla todos os exames previstos 

no PCMSO para as funções consideradas?

As funcionárias Janice Aparecida e Clari Nervis estão com o ASO vencido 

O PCMSO inclui a realização obrigatória 

dos exames médicos: admissional, 

periódico, de retorno ao trabalho, de 

mudança de função e demissional. O 

empregador (a) fica responsável por 

providenciar exames periódicos para 

todos os funcionários que não o 

possuírem atualizados. 

Enviar cópia da ASO  dos funcionários 

atualizada e-mail gcf@malwee.com.br no 

prazo de 30 dias. (a contar do 

recebimento do relatório)

3.4.6

A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes) está estabelecida de acordo com a NR - 

05? Nos casos de não obrigatoriedade da CIPA, há 

um representante da empresa responsável pelas 

questões de saúde e segurança?

A última ata de reunião CIPA apresentada foi de agosto/2020.

Compete ao empregador constituir a CIPA 

- Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes no estabelecimento, a fim de 

cumprir os objetivos da NR-5, para a 

prevenção de acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho. Posteriormente, 

evidenciar certificado.

Atualizar a CIPA e enviar o certificado 

atualizado para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 60 dias 

(a contar do recebimento do relatório)

3.5.1
Ausência de situações em que o trabalhador está 

exposto a situações de risco, sem a devida 

proteção?

Há traballhadores com calçado aberto na produção

O calçado fechado não tem somente a 

função de proteger os pés do contato 

com o material biológico, mas também a 

de evitar a exposição dos artelhos à 

acidentes e de objetos que possam cair e 

atingir os pés. Isso pode ocorrer em 

qualquer ambiente de trabalho. Fica o 

empregador (a) responsável por cobrar o 

uso de calçados fechados enquanto os 

funcionários estiverem realizando suas 

atividades em horário de trabalho.

Enviar evidências dos trabalhadores 

utilizando calçado fechado para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 20 dias 

(a contar do recebimento do relatório)

3.6.1

As FISPQ’s (Ficha de Identificação de Segurança de 

Produtos Químicos) estão atualizadas e disponíveis 

para colaboradores que manuseiam produtos 

químicos, de acordo com o Decreto 2657/98?

Não apresentou FISPQ's dos produtos químicos

Conforme NR - 26, qualquer produto 

químico utilizado na empresa deve conter 

suas  informações, e deve ter sua FISPQ 

afixada, impressa ou anexada à 

embalagem que contém o produto, 

armazenada em local correto e com 

rótulo legível.

Providenciar FISPQs do prpdutos 

quimicos utlizados e enviar evidencias 

para e-mail gcf@malwee.com.br no 

prazo de 20 dias (a contar do 

recebimento do relatório)

4.1.3
As áreas que representam riscos elétricos sob 

tensão estão sinalizadas conforme NR - 10?
Algumas tomdas não posssuíam identificação de tomadas

Conforme NR- 10, os circuitos elétricos 

com finalidades diferentes, tais como: 

comunicação, sinalização, controle e 

tração elétrica devem estar identificados. 

Assim, o empregador (a) fica responsável 

por sinalizar todos os circuitos elétricos 

tais como: tomadas, disjuntor, etc., e 

manter os empregados informados sobre 

os riscos a que estão expostos

Regularizar e identificar circuitos elétricos 

(tomadas, disjuntores, fios) e enviar 

evidências para gcf@malwee.com.br no 

prazo de 20 dias (a contar do 

recebimentodo relatório)

4.2.1
A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo 

de Bombeiros) ou equivalente?
O AVCB venceu em 18/11/2020

Conforme NR - 23, todo estabelecimento 

é obrigado a obter o Laudo do Corpo de 

Bombeiros, ou seja, o AVCB certificando 

que, durante a vistoria, a edificação 

possuía as condições de segurança contra 

incêndio. Fica o empregador (a) 

responsável por providenciar o AVBC - 

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

Enviar cópia do AVCB atualizado para o  e-

mail gcf@malwee.com.br no prazo de 30 

dias. (a contar do recebimento do 

relatório)

4.2.5
A empresa possui brigada de incêndio treinada e 

realiza simulados de evacuação regularmente?

Não apresentou a documentação de brigada de incêndio e simulados 

de evacuação

De acordo com Instrução Normativa IN nº 

028/DAT/CBMSC, a Brigada de Incêndio 

das edificações é dimensionada conforme 

o previsto na Tabela 1 do anexo B, 

levando-se em conta quantidade de 

pessoas, o grau de risco e ocupação. 

Também devem ser realizados  exercícios 

simulados de abandono de área do 

imóvel, com a participação de toda a 

população fixa,  realizadas no mínimo 

duas vezes por ano

Realizar treinamento da brigada de 

incendio e enviar cópia do certificado 

para o e-mail gcf@malwee.com.br no 

prazo de 60 dias (a contar do 

recebimento do relatório)

Considerações Gerais

Auditoria ocorreu conforme esperado, proprietário do estabelecimento não se opôs a realização da mesma e colaborou com a disponibilização de documentos, não se opondo aos registros fotográficos feitos pela auditora. Durante a auditoria foram encontradas:

* Fromalização e documentação: 1 não conformidade maior;

* Condições de Trabalho: 1 não conformidade tolerância zero, 4 críticas e 1 maior;

* Saúde e Segurança do Trabalho: 5 não conformidades maiores e 1 menor;

* Resposta à emergência: 3 não conformidades maiores.

Conforme no quadro explicativo dos critérios de classificação, o resultado final da auditoria foi Reprovado.

As orientações mencionadas no plano de ação a seguir devem ser avaliadas e seguidas pela empresa. Prazos de realização das ações podem ser negociados entre as partes (Grupo Malwee e subcontratado).



(44) 99754-5976 Email

Horário: 09:00:00

Nìvel de Criticidade

Tolerância Zero

Crítica

Maior

Menor

STATUS EM DIA

Item Descrição do Item Descrição da Não Conformidade Evidências Ação tomada para fechar a não conformidade Prazo do fechamento

2.1.3

Se há empregados com idade maior do que 14 

anos e menor do que 18 anos, as leis 

trabalhistas estão sendo cumpridas, tais como: 

não exposição a trabalhos perigosos/insalubres, 

não realização de trabalho noturno, contrato de 

trabalho conforme permitido por lei?

Funcionária Jhennifer Alessandra 

Braga Salvador de 17 anos faz hora 

extra.

Nos termos do art. 413 da CLT, o menor não pode fazer 

horas extras, mas poderá realizar acordo de prorrogação 

de horas, desde que as horas excedentes de um dia sejam 

compensadas em outro dia e que a jornada semanal não 

ultrapasse a 44 horas.

Enviar cópia do cartão ponto e o holerite assinados no qual 

demonstra que a mesma não faz hora extra para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no pagamento do próximo mês (a 

contar do recebimento do relatório)

2.9.9

Os pagamentos, adiantamentos ou 

empréstimos são feitos integralmente através 

de depósito em conta bancária de titularidade 

do empregado?

Os funcionários recebem em dinheiro.

O pagamento do salário deve ser realizado via depósito 

bancário, através de uma conta salário. Neste caso, fica o 

empregador (a) responsável por dar a iniciativa aos 

funcionários realizarem a abertura de conta salário, com o 

objetivo  de efetuar o pagamento dos salários de seus 

empregados.

Enviar comprovante de pagamento via depósito para o e-

mail gcf@malwee.com.br no prazo de 30 dias. (a contar do 

recebimento do relatório)

3.1.4
Há água filtrada e/ou mineral disponível para os 

empregados?

Disponibiliza água na geladeira para 

os funcionários

Conforme NR - 24, todos os locais de trabalho devem 

fornecer aos trabalhadores água potável, assim como 

manter os bebedouros  dentro dos padrões de 

conservação, limpeza e higiene, sendo proibido o uso de 

copos coletivos.

Realizar manutenção, limpeza dos bebedouros e fornecer 

copos em suporte, e enviar evidências para 

gcf@malwee.com.br no prazo de 20 dias (a contar da data 

03/01/2022, data informada que fará a alteração de lugar)

3.4.3

A empresa possui e segue as recomendações do 

PPRA (Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais) definido de acordo com todos os 

requisitos da NR – 09 e atualizado 

(anualmente)?  Ou caso a empresa seja, ME ou 

EPP e com grau de risco 1 ou 2, cumpre, de 

forma cumulativa, os requisitos da NR-01 para 

dispensa da elaboração do PPRA? 

A empresa não possui PPRA

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), é 

regido pela NR-9, do Ministério do Trabalho e Emprego, e 

é obrigatório para todos os tipos de empregadores que 

contratam empregados por meio da Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT). Assim, O empregador (a) fica 

responsável providenciar e implementar o PPRA.

Enviar cópia  do laudo PPRA para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 30 dias. (a contar da data 

03/01/2022, data informada que fará a alteração de lugar)

3.4.4

A empresa possui e segue as recomendações do 

PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional) definido de acordo com todos os 

requisitos da NR – 07 e atualizado 

(anualmente)?  Caso a empresa seja ME ou EPP 

e com grau de risco 1 ou 2, cumpre, de forma 

cumulativa, os requisitos da NR-01 para 

dispensa da elaboração do PCMSO?

A empresa não possui PCMSO

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO) é um programa estabelecido pela NR-7, voltado 

para o controle da saúde física e mental do trabalhador, 

em função de suas atividades. Este documento é 

obrigatório para todos os empregadores que possuam a 

partir de 1 funcionário registrado sob regime da CLT. A 

mesma também estabelece que todo estabelecimento 

deve estar equipado com material necessário (kit 1os 

socorros) à prestação dos primeiros socorros aos cuidados 

de pessoa treinada para esse fim. Fica o empregador (a) 

responsável por providenciar e elaborar este Laudo com 

todas as suas obrigações.

Enviar cópia  do laudo PCMSO para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 30 dias. (a contar da data 

03/01/2022, data informada que fará a alteração de lugar)

3.4.6

A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes) está estabelecida de acordo com a 

NR - 05? Nos casos de não obrigatoriedade da 

CIPA, há um representante da empresa 

responsável pelas questões de saúde e 

segurança?

A empresa não possui CIPA

Compete ao empregador constituir a CIPA - Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes no estabelecimento, a 

fim de cumprir os objetivos da NR-5, para a prevenção de 

acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. 

Posteriormente, evidenciar certificado.

Constituir a CIPA e enviar o certificado atualizado para o e-

mail gcf@malwee.com.br no prazo de 60 dias (a contar da 

data 03/01/2022, data informada que fará a alteração de 

lugar)

3.5.2

O local disponibiliza EPI´s adequados, com CA 

(Certificado de Aprovação), disponibilizados e 

substituídos quando necessário (em caso de 

dano ou extravio) de acordo com a NR - 06, para 

seus empregados e possui ficha de entrega do 

EPI, devidamente assinada?

Os funcionários não utilizam nenhum 

tipo de EPI's

Compete ao empregador fornecer aos empregados, 

gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado 

de conservação e funcionamento com Certificado de 

Aprovação (CA).

Providenciar os EPIs necessários conforme PPRA para os 

funcionários, ter ficha de entrega e assinatura dos 

mesmos. Enviar cópia desta ficha para o e-mail gcf@ 

malwee.com.br no prazo de 45 dias  (a contar da data 

03/01/2022, data informada que fará a alteração de lugar)

3.5.3
Todos os trabalhadores estão conscientizados 

com relação ao uso adequado, guarda e 

conservação dos EPI’s?

Os funcionários não estão cientes do 

uso de EPI's

Fica o empregador (a) responsável a orientar e treinar os 

trabalhadores sobre o uso adequado e conservação dos 

EPI's.

Promover um treinamento de conscientização do uso do 

EPIs para os funcionários e ter lista de presença com 

assinatura dos funcionários. Enviar cópia desta lista para o 

e-mail gcf@malwee.com.br no prazo de 45 dias (a contar 

da data 03/01/2022, data informada que fará a alteração 

de lugar)

3.6.1

As FISPQ’s (Ficha de Identificação de Segurança 

de Produtos Químicos) estão atualizadas e 

disponíveis para colaboradores que manuseiam 

produtos químicos, de acordo com o Decreto 

2657/98?

Não possui FISPQ's disponíveis em 

nenhum lugar

Conforme NR - 26, qualquer produto químico utilizado na 

empresa deve conter suas  informações, e deve ter sua 

FISPQ afixada, impressa ou anexada à embalagem que 

contém o produto, armazenada em local correto e com 

rótulo legível.

Providenciar FISPQs do prpdutos quimicos utlizados e 

enviar evidencias para e-mail gcf@malwee.com.br no 

prazo de 20 dias (a contar do recebimento do relatório)

4.1.1 As instalações elétricas estão adequadas?
Não possui prontuário elétrico e 

diagrama unifilar

Conforme NR-10, os estabelecimentos com carga 

instalada superior a 75 kW devem constituir e manter o 

Prontuário de Instalações Elétricas, contendo, além do 

disposto no subitem 10.2.3, no mínimo: Relatório Técnico 

das inspeções atualizadas com recomendações, 

cronogramas de adequações, contemplando as alíneas de 

"a" a "f" da NR 10.2.4. Fica o empregador (a) responsável 

por providenciar um Prontuário Elétrico 

Providenciar Laudo das Instalações Elétricas e enviar cópia 

para o e-mail GCF@malwee.com.br no prazo de 60 dias (a 

contar da data 03/01/2022, data informada que fará a 

alteração de lugar)

4.1.3
As áreas que representam riscos elétricos sob 

tensão estão sinalizadas conforme NR - 10?

Os riscos elétricos sob tensão não 

estão sinalizados

Conforme NR- 10, os circuitos elétricos com finalidades 

diferentes, tais como: comunicação, sinalização, controle 

e tração elétrica devem estar identificados. Assim, o 

empregador (a) fica responsável por sinalizar todos os 

circuitos elétricos tais como: tomadas, disjuntor, etc., e 

manter os empregados informados sobre os riscos a que 

estão expostos

Regularizar e identificar circuitos elétricos (tomadas, 

disjuntores, fios) e enviar evidências para 

gcf@malwee.com.br no prazo de 20 dias (a contar da data 

03/01/2022, data informada que fará a alteração de lugar)

4.2.1
A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria do 

Corpo de Bombeiros) ou equivalente?
AVCB está no endereço antigo

Conforme NR - 23, todo estabelecimento é obrigado a 

obter o Laudo do Corpo de Bombeiros, ou seja, o AVCB 

certificando que, durante a vistoria, a edificação possuía 

as condições de segurança contra incêndio. Fica o 

empregador (a) responsável por providenciar o AVBC - 

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

Enviar cópia do AVCB atualizado para o  e-mail 

GCF@malwee.com.br no prazo de 10 dias. (a contar da 

data 03/01/2022, data informada que fará a alteração de 

lugar)

4.2.2
A empresa possui saídas de emergência 

sinalizadas, desobstruídas e com abertura para 

fora?

A empresa não possui saídas de 

emergência

Conforme NR-23, os locais de trabalho deverão dispor de 

saídas, em número suficiente e dispostas de modo que 

aqueles que se encontrem nesses locais possam 

abandoná-los com rapidez e segurança, em caso de 

emergência. Fica o empregador (a) responsável por 

adequar o empreendimento 

Melhorar a sinalização das saídas de emergência e enviar 

evidências para gcf@malwee.com.br no prazo de 30 dias 

(a contar da data 03/01/2022, data informada que fará a 

alteração de lugar)

4.2.3

As rotas de fuga estão adequadas com relação 

aos critérios aplicáveis? (Incluindo sinalização, 

iluminação de emergência e não obstrução e 

espaçamento adequado)

A empresa não possui rotas de fuga.

Conforme NR-23, os locais de trabalho devem ter saídas, 

em número suficiente e dispostas sinalizados, de modo 

que aqueles que se encontrem nesses locais possam 

abandoná-los com rapidez e segurança, em caso de 

emergência. Fica o empregador (a) responsável por buscar 

a adequação das rotas de fuga. / Em todos os 

estabelecimentos ou locais de trabalho só devem ser 

utilizados extintores de incêndio que obedeçam às 

normas brasileiras ou regulamentos técnicos do Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial - INMETRO, garantindo essa exigência pela 

aposição nos aparelhos de identificação de conformidade 

de órgãos de certificação credenciados pelo INMETRO. 

(123.037-9 / I2)

Buscar adequação de rota de fuga e enviar evidências para 

o e-mail gcf@malwee.com.br no prazo de 30  dias (a 

contar da data 03/01/2022, data informada que fará a 

alteração de lugar)

4.2.4

A empresa possui equipamentos de combate ao 

fogo em estado de conservação, validade, 

quantidade adequada, sinalizados e 

desobstruídos?

Equipamentos de combate ao fogo 

estavam obstruidos

Conforme NR - 23,  o local de armazenamento dos 

extintores deverão ser pintados de vermelho numa larga 

área do piso embaixo do extintor, a qual não poderá ser 

obstruída por forma nenhuma. Fica o empregador (a) 

responsável por desobstruir e adequar o local dos 

extintores

Desobstruir os locais de armazenamento dos extintores e 

enviar evidências para o e-mail gcf@malwee.com.br no 

prazo de 07 dias. (a contar do recebimento do relatório)

A combinação de pontos perdidos, exclusivamente nos requisitos do Bloco Básico para as nãoconformidades MAIOR e MENOR, deve somar, no máximo, 10 (dez) pontos;

Não poderá haver duas, ou mais, não conformidades MAIOR num mesmo bloco temático, exclusivamente para os requisitos do Bloco Básico.

O Grupo Malwee tornou-se signatária ABVTEX em julho/2019, ou seja, na qual se comprometeu ter 100% de sua cadeia (fornecedores e subcontratados) certificados ABVTEX.  Desta forma, esta auditoria tem por objetivo qualificar todos os fornecedores e subcontratados, 

quantificando os riscos associados a questões trabalhistas e sociais, ambientais e econômicas, bem como sua estrutura física, numa relação de parceria para que todos possam obter a certificação ABVTEX.

CNPJ: 22603919000102
Nome Responsável Fabiana Machado da Silva

Auditor: Fernanda Pereira e Isabella Brustolim

Data: 27/10/2021

OBJETIVO

Razao Social: F. M. DA SILVA - ACABAMENTOS

Endereço: Av. Brasil, 34 - Casa Branca - Xambre/PR

Telefone fabiana_machados2@hotmail.com

METODOLOGIA

A auditoria foi realizada por meio de entrevista, análise de documentos e da infraestrutura do local. Foi utilizado como instrumento de orientação um check list baseado nos critérios da ABVTEX.

ESCOPO

Saúde e Segurança do Trabalho, Meio Ambiente, Infraestrutura, Mão de Obra, Quarteirização de Serviço e Documentação Aplicável.

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

Caracterização

Uma não conformidade identificada numa destas questões é considerada inadmissível.

Requisito de cumprimento obrigatório. Ou seja, é necessário que 100% (cem porcento) dos requisitos com este nível de criticidade devem estar em conformidade. Caso contrário, a existência de ao menos uma não conformidade com este nível, 

Requisito de cumprimento não obrigatório. Ou seja, o Programa ABVTEX poderá aceitar a não conformidade de um conjunto de itens com este nível de criticidade. É necessário, porém, o cumprimento de um mínimo de requisitos.

Requisito de cumprimento não obrigatório, com importância inferior aqueles classificados com nível de criticidade MAIOR. Da mesma forma, o Programa ABVTEX poderá aceitar a não conformidade de um conjunto de itens com este nível de 

criticidade. É necessário, porém, o cumprimento de um mínimo de requisitos.

PLANO DE AÇÃO CORRETIVA

REQUISITOS MÍNIMOS PARA APROVAÇÃO

A quantidade de não conformidades TOLERÂNCIA ZERO deve ser igual a 0 (zero);

A quantidade de não conformidades CRÍTICA deve ser igual a 0 (zero);



4.2.5
A empresa possui brigada de incêndio treinada 

e realiza simulados de evacuação regularmente?

A empresa não possui brigada de 

incêndio treinada ou realiza 

simulados de evacuação 

regularmente.

De acordo com Instrução Normativa IN nº 

028/DAT/CBMSC, a Brigada de Incêndio das edificações é 

dimensionada conforme o previsto na Tabela 1 do anexo 

B, levando-se em conta quantidade de pessoas, o grau de 

risco e ocupação. Também devem ser realizados  

exercícios simulados de abandono de área do imóvel, com 

a participação de toda a população fixa,  realizadas no 

mínimo duas vezes por ano

Realizar treinamento da brigada de incendio e enviar cópia 

do certificado para o e-mail gcf@malwee.com.br no prazo 

de 60 dias (a contar da data 03/01/2022, data informada 

que fará a alteração de lugar)

Considerações Gerais

Auditoria ocorreu conforme esperado, proprietário do estabelecimento não se opôs a realização da mesma e colaborou com a disponibilização de documentos, não se opondo aos registros fotográficos feitos pela auditora. Durante a auditoria foram encontradas:

* Condições de Trabalho: 2 não conformidades críticas;

* Saúde e Segurança do Trabalho: 4 não conformidade maiores e 3 menores;

* Resposta à emergência: 7 não conformidades maiores;

Conforme no quadro explicativo dos critérios de classificação, o resultado final da auditoria foi Reprovado.

As orientações mencionadas no plano de ação a seguir devem ser avaliadas e seguidas pela empresa. Prazos de realização das ações podem ser negociados entre as partes (Grupo Malwee e subcontratado).
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Crítica

Maior

Menor

STATUS EM DIA

Item Descrição do Item Descrição da Não Conformidade Evidências Ação tomada para fechar a não conformidade Prazo do fechamento

1.2
A empresa está constituída como pessoa 

jurídica, respeitando a legislação brasileira?

O contrato social está no 

endereço antigo da empresa

Conforme Legislação Brasileira, o Contrato Social  

pactua as normas de constituição e funcionamento 

de uma sociedade com fins lucrativos, não 

anônima. Ele deve indicar com precisão e clareza as 

atividades a serem desenvolvidas pela sociedade. 

Assim, fica o empregador (a) responsável por 

providenciar o Contrato da Social da empresa.

Enviar cópia do contrato social com 

endereço atualizado para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 10 dias 

(a contar do recebimento do relatório)

1.3

A empresa apresentou o extrato CAGED 

atualizado ou RAIS negativa? Ou ainda, caso a 

empresa já esteja adequada plenamente ao E-

Social, apresentou os relatórios referentes aos 

respectivos eventos - S-1200 – S-2200 – S-

2230 – S2299?

Não apresentou o CAGED

O CAGED - Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados, foi instituído pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego, lei 4.923/65, com o objetivo 

de controlar as admissões e demissões de 

empregados sob o regime da CLT, onde todos os 

empregadores são obrigados a declarar 

mensalmente e estão sujeitos à multa caso isto não 

ocorra. Assim, fica o empregador (a) responsável 

por providenciar este documento

Enviar cópia do CAGED atualizado para o e-

mail gcf@malwee.com.br no prazo de 10 

dias (a contar do recebimento do relatório)

1.6 Evidenciada Licença de Funcionamento?
Não possui licença de 

funcionamento no novo endereço

A Licença de Funcionamento é um documento 

cedido pela prefeitura, que autoriza determinado 

estabelecimento de se instalar no local onde deseja 

inserir seu empreendimento, se não obtiver o local 

passa a não estar de acordo com as leis. Desta 

forma, fica o empregador (a) a contatar a prefeitura 

municipal de sua cidade para obtenção da licença 

do estabelecimento.

Enviar cópia da licença de funcionamento 

para o e-mail gcf@malwee.com.br no 

prazo de 10 dias (a contar do recebimento 

do relatório)

1.9
É evidenciado Certidão Negativa do Cadastro 

de Devedores, da Justiça do Trabalho?
Não apresentou a CND trabalhista

A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CND) 

é um documento que comprova a situação de uma 

empresa e demonstra que ela não possui dívidas 

com outros negócios e colaboradores. Ou seja, 

através desse documento, podemos ver se há algum 

débito pendente que envolva o nome de um 

negócio. Desta forma, fica o empregador (a) a 

emitir a CND Trabalhista.

Enviar cópia da certidão negativa de 

débitos (CND) trabalhista para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 10 dias 

(a contar do recebimento do relatório)

2.9.9

Os pagamentos, adiantamentos ou 

empréstimos são feitos integralmente através 

de depósito em conta bancária de titularidade 

do empregado?

Os pagamentos são feitos em 

dinheiro.

O pagamento do salário deve ser realizado via 

depósito bancário, através de uma conta salário. 

Neste caso, fica o empregador (a) responsável por 

dar a iniciativa aos funcionários realizarem a 

abertura de conta salário, com o objetivo  de 

efetuar o pagamento dos salários de seus 

empregados. Entretanto em exceções, aceita-se o 

pagamento por meio de cheque, desde que  o 

cheque seja nominal ao funcionário. A empresa 

deve relizar um cópia do cheque nominal e solicitar 

a assinatura do funcionário nesta cópia. Vale 

ressaltar que a empresa deve permitir a troca do 

mesmo em horário de trabalho. 

Enviar comprovante de pagamento via 

depósito bancário ou a cópia do cheque 

nominal com as assinaturas dos 

funcionários Matheus, Andre e Suzani 

Evelin para o e-mail gcf@malwee.com.br 

no prazo de 30 dias. (a contar do 

recebimento do relatório)

2.10.1

O cumprimento da carga horária de trabalho 

está de acordo com a legislação trabalhista e o 

acordo coletivo? Caso a empresa já esteja 

adequada plenamente ao E-Social, apresentar 

os relatórios referentes aos respectivos 

eventos – S-1050 – S-2200 – S-2206.

Não possui cartão ponto

Conforme a Consolidação das Leis do Trabalho -CLT, 

a jornada diária de trabalho dos empregados é  de 

8 (oito) horas diárias e de 44 (quarenta e quatro) 

horas semanais, podendo ser acrescida em número 

não excedentes a duas horas extras diárias, no 

máximo, mediante acordo individual, acordo 

coletivo ou convenção coletiva. Fica o empregador 

(a) responsável por registrar as horas de trabalho 

dos funcionários.

Enviar cópia do cartão ponto dos 

funcioários para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 10 dias 

(a contar do recebimento do relatório)

2.10.2

É dado ao empregado o direito de conferir as 

horas extras trabalhadas com as recebidas? As 

horas extras e jornada de trabalho regular 

estão registradas no mesmo espelho/cartão de 

ponto e discriminados no holerite? Caso a 

empresa já esteja adequada plenamente ao E-

Social, apresentar os relatórios referentes aos 

respec-tivos eventos – S-1050 – S-2200 – S-

2206.

Não possui cartão ponto

Conforme a Consolidação das Leis do Trabalho -CLT, 

a jornada diária de trabalho dos empregados é  de 

8 (oito) horas diárias e de 44 (quarenta e quatro) 

horas semanais, podendo ser acrescida em número 

não excedentes a duas horas extras diárias, no 

máximo, mediante acordo individual, acordo 

coletivo ou convenção coletiva. Fica o empregador 

(a) responsável por registrar as horas de trabalho 

dos funcionários.

Enviar cópia do cartão ponto dos 

funcioários para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 10 dias 

(a contar do recebimento do relatório)

3.1.4
Há água filtrada e/ou mineral disponível para 

os empregados?

Disponibiliza água na geladeira 

para os funcionários

Conforme NR - 24, todos os locais de trabalho 

devem fornecer aos trabalhadores água potável, 

assim como manter os bebedouros e filtros dentro 

dos padrões de conservação, limpeza e higiene, 

sendo proibido o uso de copos coletivos.

Realizar manutenção, limpeza dos 

bebedouros/filtros e fornecer copos em 

suporte, e enviar evidências para 

gcf@malwee.com.br no prazo de 20 dias 

(a contar do recebimento do relatório)

3.4.3

A empresa possui e segue as recomendações 

do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais) definido de acordo com todos os 

requisitos da NR – 09 e atualizado 

(anualmente)?  Ou caso a empresa seja, ME ou 

EPP e com grau de risco 1 ou 2, cumpre, de 

forma cumulativa, os requisitos da NR-01 para 

dispensa da elaboração do PPRA? 

A empresa não possui PPRA

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

(PPRA), é regido pela NR-9, do Ministério do 

Trabalho e Emprego, e é obrigatório para todos os 

tipos de empregadores que contratam empregados 

por meio da Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT). Assim, O empregador (a) fica responsável 

providenciar e implementar o PPRA.

Enviar cópia da capa do laudo atualizado 

para o  e-mail GCF@malwee.com.br no 

prazo de 30 dias. (a contar do recebimento 

do relatório)

3.4.4

A empresa possui e segue as recomendações 

do PCMSO (Programa de Controle Médico e 

Saúde Ocupacional) definido de acordo com 

todos os requisitos da NR – 07 e atualizado 

(anualmente)?  Caso a empresa seja ME ou 

EPP e com grau de risco 1 ou 2, cumpre, de 

forma cumulativa, os requisitos da NR-01 para 

dispensa da elaboração do PCMSO? 

A empresa não possui o PCMSO

O Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO) é um programa estabelecido 

pela NR-7, voltado para o controle da saúde física e 

mental do trabalhador, em função de suas 

atividades. Este documento é obrigatório para 

todos os empregadores que possuam a partir de 1 

funcionário registrado sob regime da CLT. A mesma 

também estabelece que todo estabelecimento deve 

estar equipado com material necessário (kit 1os 

socorros) à prestação dos primeiros socorros aos 

cuidados de pessoa treinada para esse fim. Fica o 

empregador (a) responsável por providenciar e 

elaborar este Laudo com todas as suas obrigações.

Elaborar PCMSO e montar o kit de 1º 

socorros com os itens descritos no PCMSO. 

Posteriormente, enviar evidência para o  e-

mail gcf@malwee.com.br no prazo de 30 

dias (a contar do recebimento do relatório)

3.4.6

A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes) está estabelecida de acordo com a 

NR - 05? Nos casos de não obrigatoriedade da 

CIPA, há um representante da empresa 

responsável pelas questões de saúde e 

segurança?

Não há um representante da 

empresa responsável pelas 

questões de saúde e segurança

Compete ao empregador constituir a CIPA - 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no 

estabelecimento, a fim de cumprir os objetivos da 

NR-5, para a prevenção de acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho. Posteriormente, 

evidenciar certificado.

Atualizar a CIPA e enviar o certificado 

atualizado para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 60 dias 

(a contar do recebimento do relatório)

A combinação de pontos perdidos, exclusivamente nos requisitos do Bloco Básico para as nãoconformidades MAIOR e MENOR, deve somar, no máximo, 10 (dez) pontos;

Não poderá haver duas, ou mais, não conformidades MAIOR num mesmo bloco temático, exclusivamente para os requisitos do Bloco Básico.

Data: 25/10/2021

Auditor: Fernanda Pereira e Isabella Brustolim

PLANO DE AÇÃO CORRETIVA

O Grupo Malwee tornou-se signatária ABVTEX em julho/2019, ou seja, na qual se comprometeu ter 100% de sua cadeia (fornecedores e subcontratados) certificados ABVTEX.  Desta forma, esta auditoria tem por objetivo qualificar todos os 

fornecedores e subcontratados, quantificando os riscos associados a questões trabalhistas e sociais, ambientais e econômicas, bem como sua estrutura física, numa relação de parceria para que todos possam obter a certificação ABVTEX.

A quantidade de não conformidades CRÍTICA deve ser igual a 0 (zero);

OBJETIVO

REQUISITOS MÍNIMOS PARA APROVAÇÃO

A quantidade de não conformidades TOLERÂNCIA ZERO deve ser igual a 0 (zero);

METODOLOGIA

A auditoria foi realizada por meio de entrevista, análise de documentos e da infraestrutura do local. Foi utilizado como instrumento de orientação um check list baseado nos critérios da ABVTEX.

ESCOPO

Saúde e Segurança do Trabalho, Meio Ambiente, Infraestrutura, Mão de Obra, Quarteirização de Serviço e Documentação Aplicável.

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

Caracterização

Uma não conformidade identificada numa destas questões é considerada inadmissível.

Requisito de cumprimento obrigatório. Ou seja, é necessário que 100% (cem porcento) dos requisitos com este nível de criticidade devem estar em conformidade. Caso contrário, a existência de ao menos uma não 

Requisito de cumprimento não obrigatório. Ou seja, o Programa ABVTEX poderá aceitar a não conformidade de um conjunto de itens com este nível de criticidade. É necessário, porém, o cumprimento de um 

Requisito de cumprimento não obrigatório, com importância inferior aqueles classificados com nível de criticidade MAIOR. Da mesma forma, o Programa ABVTEX poderá aceitar a não conformidade de um 

conjunto de itens com este nível de criticidade. É necessário, porém, o cumprimento de um mínimo de requisitos.

Razao Social: J. DE JESUS CAMARGO CONFECCOES

Endereço: RUA BELÉM, 789 - JARDIM PANORAMA - ALTONIA/PR

Telefone acabamentoB5@hotmail.com

CNPJ: 35819592000152
Nome Responsável JULIANA DE JESUS CAMARGO



4.1.1 As instalações elétricas estão adequadas?
Não apresentou o prontuário 

elétrico e diagrama unifilar

Conforme NR-10, os estabelecimentos com carga 

instalada superior a 75 kW devem constituir e 

manter o Prontuário de Instalações Elétricas, 

contendo, além do disposto no subitem 10.2.3, no 

mínimo: Relatório Técnico das inspeções 

atualizadas com recomendações, cronogramas de 

adequações, contemplando as alíneas de "a" a "f" 

da NR 10.2.4. Fica o empregador (a) responsável 

por providenciar um Prontuário Elétrico 

Providenciar laudo das instalações 

elétricas e enviar cópia para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 60 dias ( 

a contar do recebimento do relatório)

4.1.3
As áreas que representam riscos elétricos sob 

tensão estão sinalizadas conforme NR - 10?

Os riscos elétricos sob tensão não 

estão sinalizados

Conforme NR- 10, os circuitos elétricos com 

finalidades diferentes, tais como: comunicação, 

sinalização, controle e tração elétrica devem estar 

identificados. Assim, o empregador (a) fica 

responsável por sinalizar todos os circuitos elétricos 

tais como: tomadas, disjuntor, etc., e manter os 

empregados informados sobre os riscos a que estão 

expostos

Identificar circuitos elétricos (tomadas e 

disjuntores) e enviar evidências para 

gcf@malwee.com.br no prazo de 10 dias 

(a contar do recebimentodo relatório)

4.2.4

A empresa possui equipamentos de combate 

ao fogo em estado de conservação, validade, 

quantidade adequada, sinalizados e 

desobstruídos?

O equipamento de combate não 

está sinalizado e está obstruído

Conforme NR - 23,  o local de armazenamento dos 

extintores deverão ser pintados de vermelho numa 

larga área do piso embaixo do extintor, a qual não 

poderá ser obstruída por forma nenhuma. Fica o 

empregador (a) responsável por desobstruir e 

adequar o local dos extintores

Desobstruir e sinalizar os locais de 

armazenamento dos extintores e enviar 

evidências para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 10 dias. 

(a contar do recebimento do relatório)

4.2.5
A empresa possui brigada de incêndio treinada 

e realiza simulados de evacuação 

regularmente?

Não possui brigada de incêndio

De acordo com Instrução Normativa IN nº 

028/DAT/CBMSC, a Brigada de Incêndio das 

edificações é dimensionada conforme o previsto na 

Tabela 1 do anexo B, levando-se em conta 

quantidade de pessoas, o grau de risco e ocupação. 

Também devem ser realizados  exercícios simulados 

de abandono de área do imóvel, com a participação 

de toda a população fixa,  realizadas no mínimo 

duas vezes por ano

Realizar treinamento da brigada de 

incendio e enviar cópia do certificado para 

o e-mail gcf@malwee.com.br no prazo de 

60 dias (a contar do recebimento do 

relatório)

7.1
A empresa apresenta licença ambiental ou 

dispensa de licença ambiental?

A empresa possui o requerimento 

da dispensa/licença ambiental 

A empresa deverá solicitar a Licença/Dispensa de 

Licença atualizada junto ao órgão responsável

Enviar cópia da licença/dispensa 

ambiental para o e-mail gcf@ 

malwee.com.br no prazo de 60 dias (a 

contar do recebimento do relatório)

7.4

A empresa possui comprovantes de transporte 

e descarte de resíduos perigosos (CADRI, 

Certificado de destinação final, Manifesto de 

Transporte, etc)?

Não possui 

declaração/comprovante do 

transporte dos resíduos

A empresa deverá solicitar uma declaração de 

transporte e recolhimento para a empresa que 

coleta os resíduos. 

Enviar cópia da declaração do transporte 

de resíduos para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 30 dias 

(a contar do recebimento do relatório)

Considerações Gerais

Auditoria ocorreu conforme esperado, proprietário do estabelecimento não se opôs a realização da mesma e colaborou com a disponibilização de documentos, não se opondo aos registros fotográficos feitos pela auditora. Durante a auditoria foram 

encontradas:

*Formalização e Documentação: 2 não conformidades críticas e 1 maior

* Condições de Trabalho: 1 não conformidade crítica e 2 maiores;

* Saúde e Segurança do Trabalho: 3 não conformidade maiores e 1 menor;

* Resposta à emergência: 4 não conformidades maiores;

*Meio ambiente: 1 não conformidade maior e 1 menor.

Conforme no quadro explicativo dos critérios de classificação, o resultado final da auditoria foi Reprovado.
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STATUS SUBCONTRATADO DISTRATADO

Item Descrição do Item Descrição da Não Conformidade Evidências Ação tomada para fechar a não conformidade Prazo do fechamento

1.2
A empresa está constituída como pessoa 

jurídica, respeitando a legislação brasileira?
O contrato social está no endereço antigo da empresa.

Conforme Legislação Brasileira, o Contrato Social  pactua 

as normas de constituição e funcionamento de uma 

sociedade com fins lucrativos, não anônima. Ele deve 

indicar com precisão e clareza as atividades a serem 

desenvolvidas pela sociedade. Assim, fica o empregador 

(a) responsável por providenciar o Contrato da Social da 

empresa.

Enviar cópia do Contrato Social com o endereço 

atualizado para o e-mail gcf@malwee.com.br no 

prazo de 20 dias (a contar do recebimento do 

relatório)

2.1.3

Se há empregados com idade maior do que 

14 anos e menor do que 18 anos, as leis 

trabalhistas estão sendo cumpridas, tais 

como: não exposição a trabalhos 

perigosos/insalubres, não realização de 

trabalho noturno, contrato de trabalho 

conforme permitido por lei?

Há 2 funcionárias (Livia e Sara Cristina) menores de 

idade no qual informaram que estão estudando mas a 

documentação não estava na empresa.

A legislação trabalhista permite a contratação de menor, 

em duas condições:

1. Formato de aprendiz;

2. Contratação direta na CTPs, respeitando as condições 

do menor previstas na CLT ou no ECA (respeito à 

frequência à escola, não pode realizar HE, não pode 

realizar atividade em horário noturno, não pode realizar 

atividade que traga prejuízo ao desenvolvimento moral, 

psíquico ou físico).

Enviar o comprovante de matrícula e frequência 

escolar das 2 funcionárias menores de idades para 

o e-mail gcf@malwee.com.br no prazo de 07 dias 

(a contar do recebimento do relatório)

2.9.1

Os salários, horas extras, DSR, 13° salário, 

licenças remuneradas, abono de férias, 

adicionais (noturno, insalubridade e 

periculosidade) são pagos de acordo com a 

legislação trabalhista e o acordo coletivo e 

legislação local aplicável?

Não apresentou a convenção coletiva e o vale 

transporte não está descrito no holerite.

Convenção coletiva de trabalho, ou CCT, é um ato jurídico 

pactuado entre sindicatos de empregadores e de 

empregados para o estabelecimento de regras nas 

relações de trabalho em todo o âmbito das respectivas 

categorias. Além disso, todas as bonificações e deduções 

no salário devem estar descritas no holerite. Assim, fica o 

empregador (a) responsável por providenciar a convenção 

coletiva e incluir o vale transporte no holerite.

Enviar cópia da convenção coletiva e os holerites 

com a descrição de vale transporte para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 30 dias (a contar 

do recebimento do relatório)

2.9.7

A empresa apresentou Certidão de Débitos 

relativos a créditos tributários federais e da 

Dívida Ativa da União, bem como as 6 

ultimas guias pagas do INSS? Ou, na falta 

da Certidão de Débitos, apresentou as 12 

últimas guias pagas do INSS? Ou ainda, 

caso a empresa já esteja adequada 

plenamente ao E-Social, apresentar os 

relatórios referentes aos respectivos 

eventos – DCTFWeb.

Não apresentou os comprovantes de pagamento da guia 

de INSS das competências 08 e 09/2021.

Conforme Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, é 

obrigatório por parte do empregador (a) pagar 

mensalmente um percentual do INSS, de modo que, 

quando o trabalhador precisar de assistência social, ele 

esteja coberto.

Enviar cópia dos comprovantes de pagamento das 

guias de INSS das competências 08 e 09/2021 para 

o e-mail gcf@malwee.com.br no prazo de 07 dias 

(a contar do recebimento do relatório)

2.9.9

Os pagamentos, adiantamentos ou 

empréstimos são feitos integralmente 

através de depósito em conta bancária de 

titularidade do empregado?

A funcionária Sara Cristina Stacholski recebe em 

dinheiro e o documento do banco e conta bancária não 

está sendo preenchido.

O pagamento do salário deve ser realizado via depósito 

bancário, através de uma conta salário. Neste caso, fica o 

empregador (a) responsável por dar a iniciativa aos 

funcionários realizarem a abertura de conta salário, com o 

objetivo  de efetuar o pagamento dos salários de seus 

empregados.

Enviar comprovante de pagamento via depósito da 

funcionária Sara Cristina e o documento de conta 

bancária totalmente preenchido para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 30 dias. (a contar 

do recebimento do relatório)

3.4.1

A empresa estabelece requisitos técnicos e 

legais na instalação, manutenção e 

operação de caldeiras e vasos sob pressão 

de acordo com a NR - 13?

A empresa não possui laudo do compressor.

Conforme NR - 13, os estabelecimentos que possuírem 

vasos de pressão, devem realizar os Relatórios de 

Inspeção, ou seja, o registro formal dos resultados das 

inspeções realizadas nos equipamentos com laudo 

conclusivo, de correção de danos, defeitos ou avarias em 

equipamentos e seus componentes, visando restaurar a 

condição do projeto de construção. Fica o empregador (a) 

responsável por obter o Laudo do Compressor utilizado na 

facção.

Providenciar laudo do compressor e enviar cópia o 

e-mail gcf@malwee.com.br no prazo de 60 dias (a 

contar do recebimento do relatório)

3.4.5

O ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) 

está atualizado e contempla todos os 

exames previstos no PCMSO para as 

funções consideradas?

Funcionária Livia Consuelo Saavedra o Nascimento não 

possui ASO.

O PCMSO inclui a realização obrigatória dos exames 

médicos: admissional, periódico, de retorno ao trabalho, 

de mudança de função e demissional. O empregador (a) 

fica responsável por providenciar exames periódicos para 

todos os funcionários que não o possuírem atualizados.

Enviar cópia da ASO da funcionária Livia para o e-

mail gcf@malwee.com.br no prazo de 30 dias. (a 

contar do recebimento do relatório)

3.5.1
Ausência de situações em que o 

trabalhador está exposto a situações de 

risco, sem a devida proteção?

Maioria dos funcionários não utilizam EPI's.

Conforme NR-6, considera-se Equipamento de Proteção 

Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de uso 

individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção 

de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no 

trabalho. Fica o empregador (a) responsável por cobrar o 

uso de EPI's enquanto os funcionários estiverm realizando 

suas atividades em horário de trabalho.

Providenciar os EPIs necessários conforme PPRA 

para os funcionários, ter ficha de entrega e 

assinatura dos mesmos. Enviar cópia desta ficha 

para o e-mail gcf@ malwee.com.br no prazo de 60 

dias (a contar do recebimento do relatório)

3.6.1

As FISPQ’s (Ficha de Identificação de 

Segurança de Produtos Químicos) estão 

atualizadas e disponíveis para 

colaboradores que manuseiam produtos 

químicos, de acordo com o Decreto 

2657/98?

Não possui FISPQ's disponível em nenhum lugar.

Conforme NR - 26, qualquer produto químico utilizado na 

empresa deve conter suas  informações, e deve ter sua 

FISPQ afixada, impressa ou anexada à embalagem que 

contém o produto, armazenada em local correto e com 

rótulo legível.

Providenciar FISPQs do prpdutos quimicos 

utlizados e enviar evidencias para e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 45 dias (a contar 

do recebimento do relatório)

4.1.1 As instalações elétricas estão adequadas? A empresa não possui relatório de instalações elétricas.

Conforme NR-10, os estabelecimentos com carga instalada 

superior a 75 kW devem constituir e manter o Prontuário 

de Instalações Elétricas, contendo, além do disposto no 

subitem 10.2.3, no mínimo: Relatório Técnico das 

inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas 

de adequações, contemplando as alíneas de "a" a "f" da 

NR 10.2.4. Fica o empregador (a) responsável por 

providenciar um Prontuário Elétrico 

Providenciar Laudo das Instalações Elétricas e 

enviar cópia para o e-mail gcf@malwee.com.br no 

prazo de 60 dias (a contar do recebimento do 

relatório)

4.1.3
As áreas que representam riscos elétricos 

sob tensão estão sinalizadas conforme NR - 

10?

Não há identificação nas tomadas e quadros de energia.

Conforme NR- 10, os circuitos elétricos com finalidades 

diferentes, tais como: comunicação, sinalização, controle e 

tração elétrica devem estar identificados. Assim, o 

empregador (a) fica responsável por sinalizar todos os 

circuitos elétricos tais como: tomadas, disjuntor, etc., e 

manter os empregados informados sobre os riscos a que 

estão expostos

Identificar circuitos elétricos (tomadas e quadros 

elétricos) e enviar evidências para 

gcf@malwee.com.br no prazo de 20 dias (a contar 

do recebimentodo relatório)

7.19
A empresa possui plano de gerenciamento 

de resíduos sólidos?
A empresa não possui PGRS.

O PGRS visa a destinação ambientalmente adequada de 

todos os resíduos sólidos gerados, conforme a atividade 

de cada empresa.

Elaborar um PGRS e enviar cópia para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 60 dias (a contar 

do recebimento do relatório)

PLANO DE AÇÃO CORRETIVA

O Grupo Malwee tornou-se signatária ABVTEX em julho/2019, ou seja, na qual se comprometeu ter 100% de sua cadeia (fornecedores e subcontratados) certificados ABVTEX.  Desta forma, esta auditoria tem por objetivo qualificar todos os fornecedores e subcontratados, quantificando os riscos 

associados a questões trabalhistas e sociais, ambientais e econômicas, bem como sua estrutura física, numa relação de parceria para que todos possam obter a certificação ABVTEX.

CNPJ: 27350838000161
Nome Responsável Jairo Freitas

Auditor: Isabella de Quadros Brustolim e Mariane Fatima

Data: 23/11/2021

OBJETIVO

REQUISITOS MÍNIMOS PARA APROVAÇÃO

A quantidade de não conformidades TOLERÂNCIA ZERO deve ser igual a 0 (zero);

A quantidade de não conformidades CRÍTICA deve ser igual a 0 (zero);

Razao Social: JF FACCAO EIRELI

Endereço: Rua Eliseu Schmidt, 51 - DONA EMMA

Telefone jffaccao@hotmail.com

Considerações Gerais

Auditoria ocorreu conforme esperado, proprietário do estabelecimento não se opôs a realização da mesma e colaborou com a disponibilização de documentos, não se opondo aos registros fotográficos feitos pela auditora. Durante a auditoria foram encontradas:

* Formalização e Documentação: 1 não conformidade crítica;

* Condições de Trabalho: 4 não conformidades críticas;

* Saúde e Segurança do Trabalho: 3 não conformidade maiores e 1 menor;

* Resposta à emergência: 2 não conformidades maiores;

* Meio ambiente: 1 não conformidade maior.

Conforme no quadro explicativo dos critérios de classificação, o resultado final da auditoria foi Reprovado.

As orientações mencionadas no plano de ação a seguir devem ser avaliadas e seguidas pela empresa. Prazos de realização das ações podem ser negociados entre as partes (Grupo Malwee e subcontratado).

METODOLOGIA

A auditoria foi realizada por meio de entrevista, análise de documentos e da infraestrutura do local. Foi utilizado como instrumento de orientação um check list baseado nos critérios da ABVTEX.

ESCOPO

Saúde e Segurança do Trabalho, Meio Ambiente, Infraestrutura, Mão de Obra, Quarteirização de Serviço e Documentação Aplicável.

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

A combinação de pontos perdidos, exclusivamente nos requisitos do Bloco Básico para as nãoconformidades MAIOR e MENOR, deve somar, no máximo, 10 (dez) pontos;

Não poderá haver duas, ou mais, não conformidades MAIOR num mesmo bloco temático, exclusivamente para os requisitos do Bloco Básico.

Caracterização

Uma não conformidade identificada numa destas questões é considerada inadmissível.

Requisito de cumprimento obrigatório. Ou seja, é necessário que 100% (cem porcento) dos requisitos com este nível de criticidade devem estar em conformidade. Caso contrário, a existência de ao menos uma não conformidade com este nível, obrigatoriamente, leva a 

empresa a não ser aprovada.

Requisito de cumprimento não obrigatório. Ou seja, o Programa ABVTEX poderá aceitar a não conformidade de um conjunto de itens com este nível de criticidade. É necessário, porém, o cumprimento de um mínimo de requisitos.

Requisito de cumprimento não obrigatório, com importância inferior aqueles classificados com nível de criticidade MAIOR. Da mesma forma, o Programa ABVTEX poderá aceitar a não conformidade de um conjunto de itens com este nível de criticidade. É 

necessário, porém, o cumprimento de um mínimo de requisitos.



(47) 9 9943-3137 Email

Horário: 00:00:00

Nìvel de Criticidade

Tolerância Zero

Crítica

Maior

Menor

STATUS EM DIA

Item Descrição do Item Descrição da Não Conformidade Evidências Ação tomada para fechar a não conformidade Prazo do fechamento

2.9.7

A empresa apresentou Certidão de Débitos 

relativos a créditos tributários federais e da 

Dívida Ativa da União, bem como as 6 ultimas 

guias pagas do INSS? Ou, na falta da Certidão 

de Débitos, apresentou as 12 últimas guias 

pagas do INSS? Ou ainda, caso a empresa já 

esteja adequada plenamente ao E-Social, 

apresentar os relatórios referentes aos 

respectivos eventos – DCTFWeb.

Não possui CND Federal.

Conforme Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, é 

obrigatório por parte do empregador (a) pagar 

mensalmente um percentual do INSS, de modo que, 

quando o trabalhador precisar de assistência social, ele 

esteja coberto.

Enviar cópia da CND para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 7 dias (a contar do 

recebimento do relatório)

3.1.4
Há água filtrada e/ou mineral disponível para 

os empregados?

Bebedouro não possui copos 

disponíveis em suporte.

Conforme NR - 24, todos os locais de trabalho devem 

fornecer aos trabalhadores água potável, assim como 

manter os bebedouros  dentro dos padrões de 

conservação, limpeza e higiene, sendo proibido o uso de 

copos coletivos.

Fornecer copos em suporte e enviar evidências para 

gcf@malwee.com.br no prazo de 10 dias (a contar do 

recebimento do relatório)

3.2.4

Os sanitários são dotados de produtos 

destinados à higiene pessoal: papel higiênico, 

sabonete líquido, toalhas de papel para as 

mãos ou outro sistema higiênico para 

secagem de mãos e lixeira com tampa?

Nos sanitários não tem papel 

higiênico e papel toalha disponíveis.

Conforme NR-24, item 24.3.4, o lavatório deve ser provido 

de material ou dispositivo para a limpeza, enxugo ou 

secagem das mãos, proibindo-se o uso de toalhas coletivas.

Colocar papel para secagem das mãos e papel 

higiênico nos banheiros e posteriormente enviar 

envidências no prazo de 10 dias para o e-mail 

gcf@malwee.com.br

3.4.1

A empresa estabelece requisitos técnicos e 

legais na instalação, manutenção e operação 

de caldeiras e vasos sob pressão de acordo 

com a NR - 13?

A empresa não possui laudo do 

compressor.

Conforme NR - 13, os estabelecimentos que possuírem 

vasos de pressão, devem realizar os Relatórios de 

Inspeção, ou seja, o registro formal dos resultados das 

inspeções realizadas nos equipamentos com laudo 

conclusivo, de correção de danos, defeitos ou avarias em 

equipamentos e seus componentes, visando restaurar a 

condição do projeto de construção. Fica o empregador (a) 

responsável por obter o Laudo do Compressor utilizado na 

facção.

Providenciar laudo do compressor e enviar cópia o e-

mail gcf@malwee.com.br no prazo de 60 dias (a 

contar do recebimento do relatório)

3.4.4

A empresa possui e segue as recomendações 

do PCMSO (Programa de Controle Médico e 

Saúde Ocupacional) definido de acordo com 

todos os requisitos da NR – 07 e atualizado 

(anualmente)?  Caso a empresa seja ME ou 

EPP e com grau de risco 1 ou 2, cumpre, de 

forma cumulativa, os requisitos da NR-01 para 

dispensa da elaboração do PCMSO?

Não possui caixa de primeiros 

socorros.

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO) é um programa estabelecido pela NR-7, voltado 

para o controle da saúde física e mental do trabalhador, 

em função de suas atividades. Este documento é 

obrigatório para todos os empregadores que possuam a 

partir de 1 funcionário registrado sob regime da CLT. A 

mesma também estabelece que todo estabelecimento 

deve estar equipado com material necessário (kit 1os 

socorros) à prestação dos primeiros socorros aos cuidados 

de pessoa treinada para esse fim. Fica o empregador (a) 

responsável por providenciar e elaborar este Laudo com 

todas as suas obrigações.

Montar o kit de 1º socorros com os itens descritos no 

PCMSO e promover um treinamento de orientação 

em caso de acidente e ter lista de presença com 

assinatura dos funcionários. Posteriormente, enviar 

evidência para o e-mail gcf@malwee.com.br no 

prazo de 20 dias (a contar do recebimento do 

relatório)

3.4.5

O ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) está 

atualizado e contempla todos os exames 

previstos no PCMSO para as funções 

consideradas?

Só foram feitos exames clínico mas 

não foi realizado teste de visão 

conforme informa o PCSMO. Além 

disso, não foram encontrados o Aso 

das funcionárias Anna Paula e Cheila. 

O PCMSO inclui a realização obrigatória dos exames 

médicos: admissional, periódico, de retorno ao trabalho, 

de mudança de função e demissional. O empregador (a) 

fica responsável por providenciar exames periódicos para 

todos os funcionários que não o possuírem atualizados.

Realizar exame de teste de visão em todos os 

funcionário e enviar cópia dos ASO dos funcionários 

atualizada e-mail gcf@malwee.com.br no prazo de 

60 dias. (a contar do recebimento do relatório)

3.4.6

A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes) está estabelecida de acordo com a 

NR - 05? Nos casos de não obrigatoriedade da 

CIPA, há um representante da empresa 

responsável pelas questões de saúde e 

segurança?

A empresa não possui CIPA.

Compete ao empregador constituir a CIPA - Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes no estabelecimento, a 

fim de cumprir os objetivos da NR-5, para a prevenção de 

acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. 

Posteriormente, evidenciar certificado.

Construir a CIPA e enviar o certificado para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 60 dias (a contar do 

recebimento do relatório)

4.1.1 As instalações elétricas estão adequadas?
Não possui prontuário elétrico e 

diagrama unifilar.

Conforme NR-10, os estabelecimentos com carga instalada 

superior a 75 kW devem constituir e manter o Prontuário 

de Instalações Elétricas, contendo, além do disposto no 

subitem 10.2.3, no mínimo: Relatório Técnico das 

inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas 

de adequações, contemplando as alíneas de "a" a "f" da 

NR 10.2.4. Fica o empregador (a) responsável por 

providenciar um Prontuário Elétrico 

Providenciar Laudo das Instalações Elétricas e enviar 

cópia para o e-mail gcf@malwee.com.br no prazo de 

60 dias (a contar do recebimento do relatório)

4.1.3
As áreas que representam riscos elétricos sob 

tensão estão sinalizadas conforme NR - 10?

Os riscos elétricos sob tensão não 

estão sinalizados.

Conforme NR- 10, os circuitos elétricos com finalidades 

diferentes, tais como: comunicação, sinalização, controle e 

tração elétrica devem estar identificados. Assim, o 

empregador (a) fica responsável por sinalizar todos os 

circuitos elétricos tais como: tomadas, disjuntor, etc., e 

manter os empregados informados sobre os riscos a que 

estão expostos

Identificar circuitos elétricos (tomadas e quadros 

elétricos) e enviar evidências para 

gcf@malwee.com.br no prazo de 30 dias (a contar do 

recebimentodo relatório)

4.2.5
A empresa possui brigada de incêndio treinada 

e realiza simulados de evacuação 

regularmente?

A empresa não possui brigada de 

incêndio treinada.

De acordo com Instrução Normativa IN nº 

028/DAT/CBMSC, a Brigada de Incêndio das edificações é 

dimensionada conforme o previsto na Tabela 1 do anexo B, 

levando-se em conta quantidade de pessoas, o grau de 

risco e ocupação. Também devem ser realizados  exercícios 

simulados de abandono de área do imóvel, com a 

participação de toda a população fixa,  realizadas no 

mínimo duas vezes por ano

Realizar treinamento da brigada de incendio e enviar 

cópia do certificado para o e-mail GCF@ 

malwee.com.br no prazo de 60 dias (a contar do 

recebimento do relatório)

7.4

A empresa possui comprovantes de transporte 

e descarte de resíduos perigosos (CADRI, 

Certificado de destinação final, Manifesto de 

Transporte, etc)?

A empresa não possui comprovande 

de descarte e transporte de resíduos 

perigosos.

A empresa deverá solicitar uma declaração de transporte e 

recolhimento para a empresa que coleta os resíduos. 

Enviar cópia da declaração do transporte de resíduos 

para o e-mail gcf@malwee.com.br no prazo de 30 

dias (a contar do recebimento do relatório)

7.19
A empresa possui plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos?
A empresa não possui PGRS.

O PGRS visa a destinação ambientalmente adequada de 

todos os resíduos sólidos gerados, conforme a atividade de 

cada empresa.

Elaborar um PGRS e enviar cópia para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 60 dias (a contar do 

recebimento do relatório)

PLANO DE AÇÃO CORRETIVA

O Grupo Malwee tornou-se signatária ABVTEX em julho/2019, ou seja, na qual se comprometeu ter 100% de sua cadeia (fornecedores e subcontratados) certificados ABVTEX.  Desta forma, esta auditoria tem por objetivo qualificar todos os fornecedores e subcontratados, quantificando 

os riscos associados a questões trabalhistas e sociais, ambientais e econômicas, bem como sua estrutura física, numa relação de parceria para que todos possam obter a certificação ABVTEX.

CNPJ: 41.252.927/0001-04
Nome Responsável Ruan Carlos de Farias

Auditor: Isabella Brustolim e Mariane Rocha

Data: 08/12/2021

OBJETIVO

REQUISITOS MÍNIMOS PARA APROVAÇÃO

A quantidade de não conformidades TOLERÂNCIA ZERO deve ser igual a 0 (zero);

A quantidade de não conformidades CRÍTICA deve ser igual a 0 (zero);

A combinação de pontos perdidos, exclusivamente nos requisitos do Bloco Básico para as nãoconformidades MAIOR e MENOR, deve somar, no máximo, 10 (dez) pontos;

Não poderá haver duas, ou mais, não conformidades MAIOR num mesmo bloco temático, exclusivamente para os requisitos do Bloco Básico.

Razao Social: RS CONFECCAO LTDA

Endereço: RUA HORACIO RUBINI, 2005 - BARRA DO RIO CERRO

Telefone ruan.farias1@gmail.com

Caracterização

Uma não conformidade identificada numa destas questões é considerada inadmissível.

Requisito de cumprimento obrigatório. Ou seja, é necessário que 100% (cem porcento) dos requisitos com este nível de criticidade devem estar em conformidade. Caso contrário, a existência de ao menos uma não conformidade com este nível, obrigatoriamente, 

leva a empresa a não ser aprovada.

Requisito de cumprimento não obrigatório. Ou seja, o Programa ABVTEX poderá aceitar a não conformidade de um conjunto de itens com este nível de criticidade. É necessário, porém, o cumprimento de um mínimo de requisitos.

Requisito de cumprimento não obrigatório, com importância inferior aqueles classificados com nível de criticidade MAIOR. Da mesma forma, o Programa ABVTEX poderá aceitar a não conformidade de um conjunto de itens com este nível de criticidade. É 

necessário, porém, o cumprimento de um mínimo de requisitos.

METODOLOGIA

A auditoria foi realizada por meio de entrevista, análise de documentos e da infraestrutura do local. Foi utilizado como instrumento de orientação um check list baseado nos critérios da ABVTEX.

ESCOPO

Saúde e Segurança do Trabalho, Meio Ambiente, Infraestrutura, Mão de Obra, Quarteirização de Serviço e Documentação Aplicável.

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

Considerações Gerais

Auditoria ocorreu conforme esperado, proprietário do estabelecimento não se opôs a realização da mesma e colaborou com a disponibilização de documentos, não se opondo aos registros fotográficos feitos pela auditora. Durante a auditoria foram encontradas:

* Condições de Trabalho: 1 não conformidade crítica;

* Saúde e Segurança do Trabalho: 5 não conformidade maiores e 1 menor;

* Resposta à emergência: 3 não conformidades maiores;

* Meio ambiente: 2 não conformidades maiores.

Conforme no quadro explicativo dos critérios de classificação, o resultado final da auditoria foi Reprovado.

As orientações mencionadas no plano de ação a seguir devem ser avaliadas e seguidas pela empresa. Prazos de realização das ações podem ser negociados entre as partes (Grupo Malwee e subcontratado).



(47) 99953-3476 / (47) 99937-9373 E-mail

Horário: 13:30:00

Nível de Criticidade

Tolerância Zero

Crítica

Maior

Menor

STATUS EM ATRASO

Item Descrição do Item Descrição da Não Conformidade Evidências Ação tomada para fechar a não conformidade Prazo do fechamento

1.8
Evidenciado Alvará Sanitário (quando 

aplicável)?
Alvará Sanitário venceu em 30/04/2020.

O Alvará Sanitário é um documento emitido pela 

autoridade sanitária do município (Vigilância Sanitária) 

após vistoria e análise das condições sanitárias dos 

estabelecimentos. Desta forma, fica o empregador (a) 

responsável por providenciar documento que 

comprove a regularidade deste item.

Enviar cópia do alvará sanitário atualizado para o e-

mail gcf@malwee.com.br no prazo de 30 dias (a 

contar do recebimento do relatório)

2.9.7

A empresa apresentou Certidão de Débitos 

relativos a créditos tributários federais e da 

Dívida Ativa da União, bem como as 6 

ultimas guias pagas do INSS? Ou, na falta da 

Certidão de Débitos, apresentou as 12 

últimas guias pagas do INSS? Ou ainda, caso 

a empresa já esteja adequada plenamente 

ao E-Social, apresentar os relatórios 

referentes aos respectivos eventos – 

DCTFWeb.

Não apresentou CND Federal e cópia do 

comprovante de pagamento de INSS da 

competência 10/2021.

Conforme Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, é 

obrigatório por parte do empregador (a) pagar 

mensalmente um percentual do INSS, de modo que, 

quando o trabalhador precisar de assistência social, 

ele esteja coberto.

Enviar cópia da CND Federal atualizada, comprovante 

de pagamento do INSS referente ao mês 10/2021, 

para o e-mail gcf@malwee.com.br no prazo de 30 

dias (a contar do recebimento do relatório)

3.1.4
Há água filtrada e/ou mineral disponível para 

os empregados?
Não possui copos no bebedouro.

Conforme NR - 24, todos os locais de trabalho devem 

fornecer aos trabalhadores água potável, assim como 

manter os bebedouros  dentro dos padrões de 

conservação, limpeza e higiene, sendo proibido o uso 

de copos coletivos.

Providenciar copos no suporte e enviar evidências 

para gcf@malwee.com.br no prazo de 7 dias (a contar 

do recebimento do relatório)

3.2.2
Os sanitários são providos de vaso sanitário 

com assento e tampa?

Vaso sanitário do banheiro masculino não 

possui tampa.

Conforme NR-24, todo estabelecimento deve ser 

dotado de instalação sanitária constituída por bacia 

sanitária sifonada, dotada de assento com tampo, e 

por lavatório.

Providenciar assento sanitário para o vaso e enviar 

evidências para gcf@malwee.com.br no prazo de 10 

dias (a contar do recebimento do relatório)

3.4.1

A empresa estabelece requisitos técnicos e 

legais na instalação, manutenção e operação 

de caldeiras e vasos sob pressão de acordo 

com a NR - 13?

A empresa não possui laudo do compressor.

Conforme NR - 13, os estabelecimentos que 

possuírem vasos de pressão, devem realizar os 

Relatórios de Inspeção, ou seja, o registro formal dos 

resultados das inspeções realizadas nos equipamentos 

com laudo conclusivo, de correção de danos, defeitos 

ou avarias em equipamentos e seus componentes, 

visando restaurar a condição do projeto de 

construção. Fica o empregador (a) responsável por 

obter o Laudo do Compressor utilizado na facção.

Providenciar laudo do compressor e enviar cópia o e-

mail gcf@malwee.com.br no prazo de 60 dias (a 

contar do recebimento do relatório)

3.4.3

A empresa possui e segue as recomendações 

do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais) definido de acordo com todos 

os requisitos da NR – 09 e atualizado 

(anualmente)?  Ou caso a empresa seja, ME 

ou EPP e com grau de risco 1 ou 2, cumpre, 

de forma cumulativa, os requisitos da NR-01 

para dispensa da elaboração do PPRA? 

PPRA venceu em Abril/2021.

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

(PPRA), é regido pela NR-9, do Ministério do Trabalho 

e Emprego, e é obrigatório para todos os tipos de 

empregadores que contratam empregados por meio 

da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Assim, o 

empregador (a) fica responsável providenciar e 

implementar o PPRA.

Enviar cópia do PPRA atualizado para o  e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 60 dias. (a contar do 

recebimento do relatório)

3.4.4

A empresa possui e segue as recomendações 

do PCMSO (Programa de Controle Médico e 

Saúde Ocupacional) definido de acordo com 

todos os requisitos da NR – 07 e atualizado 

(anualmente)?  Caso a empresa seja ME ou 

EPP e com grau de risco 1 ou 2, cumpre, de 

forma cumulativa, os requisitos da NR-01 

para dispensa da elaboração do PCMSO? 

PCMSO venceu em Abril/2021.

O Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO) é um programa estabelecido 

pela NR-7, voltado para o controle da saúde física e 

mental do trabalhador, em função de suas atividades. 

Este documento é obrigatório para todos os 

empregadores que possuam a partir de 1 funcionário 

registrado sob regime da CLT. A mesma também 

estabelece que todo estabelecimento deve estar 

equipado com material necessário (kit primeiros 

socorros) à prestação dos primeiros socorros aos 

cuidados de pessoa treinada para esse fim. Fica o 

empregador (a) responsável por providenciar e 

elaborar este Laudo com todas as suas obrigações.

Enviar  cópia do PCMSO  atualizado e montar o kit de 

1º socorros com os itens descritos no PCMSO. 

Posteriormente, enviar evidência para o  e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 60 dias (a contar do 

recebimento do relatório)

3.4.5

O ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) está 

atualizado e contempla todos os exames 

previstos no PCMSO para as funções 

consideradas?

Não possui ASO.

O PCMSO inclui a realização obrigatória dos exames 

médicos: admissional, periódico, de retorno ao 

trabalho, de mudança de função e admissional. O 

empregador (a) fica responsável por providenciar 

exames periódicos para todos os funcionários que não 

o possuírem atualizados.

Enviar cópia da ASO  dos funcionários atualizada para 

o e-mail gcf@malwee.com.br no prazo de 60 dias (a 

contar do recebimento do relatório)

3.6.1

As FISPQ’s (Ficha de Identificação de 

Segurança de Produtos Químicos) estão 

atualizadas e disponíveis para colaboradores 

que manuseiam produtos químicos, de 

acordo com o Decreto 2657/98?

Não possui FISPQ e  nem em local exposto.

Conforme NR - 26, qualquer produto químico utilizado 

na empresa deve conter suas  informações, e deve ter 

sua FISPQ afixada, impressa ou anexada à embalagem 

que contém o produto, armazenada em local correto e 

com rótulo legível.

Providenciar FISPQs do produtos químicos utilizados e 

enviar evidencias para e-mail gcf@malwee.com.br no 

prazo de 30 dias (a contar do recebimento do 

relatório)

4.1.1 As instalações elétricas estão adequadas?

Não possui prontuário elétrico e diagrama 

unifilar e o relatório de instalações elétricas 

venceu em março/2021. 

Conforme NR-10, os estabelecimentos com carga 

instalada superior a 75 kW devem constituir e manter 

o Prontuário de Instalações Elétricas, contendo, além 

do disposto no subitem 10.2.3, no mínimo: Relatório 

Técnico das inspeções atualizadas com 

recomendações, cronogramas de adequações, 

contemplando as alíneas de "a" a "f" da NR 10.2.4. 

Fica o empregador (a) responsável por providenciar 

um Prontuário Elétrico 

Providenciar  Prontuário Elétrico, Diagrama Unifilar e 

o Relatório das Instalações elétricas e enviar cópia 

para o e-mail gcf@malwee.com.br no prazo de 60 

dias (a contar do recebimento do relatório)

4.1.3
As áreas que representam riscos elétricos 

sob tensão estão sinalizadas conforme NR - 

10?

Não possui identificação de voltagem nas 

tomadas e quadro de energia.

Conforme NR- 10, os circuitos elétricos com 

finalidades diferentes, tais como: comunicação, 

sinalização, controle e tração elétrica devem estar 

identificados. Assim, o empregador (a) fica 

responsável por sinalizar todos os circuitos elétricos 

tais como: tomadas, disjuntor, etc., e manter os 

empregados informados sobre os riscos a que estão 

expostos

Regularizar e identificar circuitos elétricos (tomadas, 

disjuntores, fios) e enviar evidências para 

gcf@malwee.com.br no prazo de 30 dias (a contar do 

recebimento do relatório)

4.2.1
A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria do 

Corpo de Bombeiros) ou equivalente?
AVCB venceu dia 13/11/2021.

Conforme NR - 23, todo estabelecimento é obrigado a 

obter o Laudo do Corpo de Bombeiros, ou seja, o 

AVCB certificando que, durante a vistoria, a edificação 

possuía as condições de segurança contra incêndio. 

Fica o empregador (a) responsável por providenciar o 

AVBC - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

Enviar cópia do AVCB atualizado para o  e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 60 dias. (a contar do 

recebimento do relatório)

PLANO DE AÇÃO CORRETIVA

O Grupo Malwee tornou-se signatária ABVTEX em julho/2019, ou seja, na qual se comprometeu ter 100% de sua cadeia (fornecedores e subcontratados) certificados ABVTEX.  Desta forma, esta auditoria tem por objetivo qualificar todos os fornecedores e subcontratados, 

quantificando os riscos associados a questões trabalhistas e sociais, ambientais e econômicas, bem como sua estrutura física, numa relação de parceria para que todos possam obter a certificação ABVTEX.

CNPJ: 10.017.559/0001-88
Nome Responsável Sandra Sperafico

Auditor: Isabella Brustolim e Mariane Rocha

Data: 29/11/2021

OBJETIVO

REQUISITOS MÍNIMOS PARA APROVAÇÃO

A quantidade de não conformidades TOLERÂNCIA ZERO deve ser igual a 0 (zero);

A quantidade de não conformidades CRÍTICA deve ser igual a 0 (zero);

Razão Social: SANDRA SPERAFICO EIRELI

Endereço: ANNIETA MATHIAS ENKE, 80 - AMIZADE - JARAGUÁ DO SUL/SC

Telefone sperafico@sperafico.ind.br

METODOLOGIA

A auditoria foi realizada por meio de entrevista, análise de documentos e da infraestrutura do local. Foi utilizado como instrumento de orientação um check list baseado nos critérios da ABVTEX.

ESCOPO

Saúde e Segurança do Trabalho, Meio Ambiente, Infraestrutura, Mão de Obra, Quarteirização de Serviço e Documentação Aplicável.

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

A combinação de pontos perdidos, exclusivamente nos requisitos do Bloco Básico para as não conformidades MAIOR e MENOR, deve somar, no máximo, 10 (dez) pontos;

Não poderá haver duas, ou mais, não conformidades MAIOR num mesmo bloco temático, exclusivamente para os requisitos do Bloco Básico.

Caracterização

Uma não conformidade identificada numa destas questões é considerada inadmissível.

Requisito de cumprimento obrigatório. Ou seja, é necessário que 100% (cem porcento) dos requisitos com este nível de criticidade devem estar em conformidade. Caso contrário, a existência de ao menos uma não conformidade com este nível, 

obrigatoriamente, leva a empresa a não ser aprovada.

Requisito de cumprimento não obrigatório. Ou seja, o Programa ABVTEX poderá aceitar a não conformidade de um conjunto de itens com este nível de criticidade. É necessário, porém, o cumprimento de um mínimo de requisitos.

Requisito de cumprimento não obrigatório, com importância inferior aqueles classificados com nível de criticidade MAIOR. Da mesma forma, o Programa ABVTEX poderá aceitar a não conformidade de um conjunto de itens com este nível de 

criticidade. É necessário, porém, o cumprimento de um mínimo de requisitos.



4.2.2
A empresa possui saídas de emergência 

sinalizadas, desobstruídas e com abertura 

para fora?

Saídas de emergência obstruídas.

Conforme NR-23, os locais de trabalho deverão dispor 

de saídas, em número suficiente e dispostas de modo 

que aqueles que se encontrem nesses locais possam 

abandoná-los com rapidez e segurança, em caso de 

emergência. Fica o empregador (a) responsável por 

adequar o empreendimento 

Desobstruir as saídas de emergência e enviar 

evidências para gcf@malwee.com.br no prazo de 30 

dias (a contar do recebimento do relatório)

4.2.4

A empresa possui equipamentos de combate 

ao fogo em estado de conservação, validade, 

quantidade adequada, sinalizados e 

desobstruídos?

Equipamentos de combate ao fogo obstruídos 

e não sinalizados.

Conforme NR - 23,  o local de armazenamento dos 

extintores deverão ser pintados de vermelho numa 

larga área do piso embaixo do extintor, a qual não 

poderá ser obstruída por forma nenhuma. Fica o 

empregador (a) responsável por desobstruir e adequar 

o local dos extintores

Desobstruir os locais de armazenamento dos 

extintores e identificar o local adequadamente,  enviar 

evidências para o e-mail gcf@malwee.com.br no 

prazo de 10 dias. (a contar do recebimento do 

relatório)

4.2.5
A empresa possui brigada de incêndio 

treinada e realiza simulados de evacuação 

regularmente?

A empresa não possui brigada de incêndio 

treinada.

De acordo com Instrução Normativa IN nº 

028/DAT/CBMSC, a Brigada de Incêndio das 

edificações é dimensionada conforme o previsto na 

Tabela 1 do anexo B, levando-se em conta quantidade 

de pessoas, o grau de risco e ocupação. Também 

devem ser realizados  exercícios simulados de 

abandono de área do imóvel, com a participação de 

toda a população fixa,  realizadas no mínimo duas 

vezes por ano

Realizar treinamento da brigada de incêndio e enviar 

cópia do certificado para o e-mail gcf@ 

malwee.com.br no prazo de 60 dias (a contar do 

recebimento do relatório)

7.4

A empresa possui comprovantes de 

transporte e descarte de resíduos perigosos 

(CADRI, Certificado de destinação final, 

Manifesto de Transporte, etc)?

A empresa não possui comprovante de 

transporte de resíduos.

A empresa deverá solicitar uma declaração de 

transporte e recolhimento para a empresa que coleta 

os resíduos. 

Enviar cópia da declaração do transporte de resíduos 

para o e-mail gcf@malwee.com.br no prazo de 30 

dias (a contar do recebimento do relatório)

7.10
Os produtos químicos (exceto os inflamáveis 

perigosos) estão armazenados em área e de 

forma adequada?

Produtos químicos não estão armazenados 

corretamente.

Os produtos perigosos devem ser mantidos em 

espaços separados, protegidos de acordo com as 

normas de segurança de manuseio e 

acondicionamento. Desta forma, fica o empregador 

(a) responsável por providenciar um local adequado 

para o armazenamento dos produtos químicos.

Providenciar local adequado para o armazenamento 

dos produtos químicos e enviar evidências para 

gcf@malwee.com.br no prazo de 7 dias (a contar do 

recebimento do relatório).

7.19
A empresa possui plano de gerenciamento 

de resíduos sólidos?
A empresa não possui PGRS.

O PGRS visa a destinação ambientalmente adequada 

de todos os resíduos sólidos gerados, conforme a 

atividade de cada empresa.

Elaborar um PGRS e enviar cópia para o e-mail 

gcf@malwee.com.br no prazo de 60 dias (a contar do 

recebimento do relatório)

Considerações Gerais

Auditoria ocorreu conforme esperado, proprietário do estabelecimento não se opôs a realização da mesma e colaborou com a disponibilização de documentos, não se opondo aos registros fotográficos feitos pela auditora. Durante a auditoria foram encontradas:

* Formalização e Documentação: 1 não conformidades maior;

* Condições de Trabalho: 1 não conformidades crítica;

* Saúde e Segurança do Trabalho: 5 não conformidade maiores e 2 menores;

* Resposta à emergência: 6 não conformidades maiores;

* Meio ambiente: 2 não conformidades maiores e 1 menor.

Conforme no quadro explicativo dos critérios de classificação, o resultado final da auditoria foi Reprovado.

As orientações mencionadas no plano de ação a seguir devem ser avaliadas e seguidas pela empresa. Prazos de realização das ações podem ser negociados entre as partes (Grupo Malwee e subcontratado).


