
 

 
 

  

 
 

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

2018/2019 

(CONVOCAÇÃO nº 40/2019-SEDUC – D.O.S. 12 de fevereiro de 2019) 

 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2019, foi realizada a 9ª Reunião Ordinária da Comissão 1 

Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA Setorial Educação, nas instalações do Centro de 2 

Formação Prof. Darcy Ribeiro – Pesquisa, Formação e Tecnologia Educacional, Rua São Paulo nº 3 

40 A - Vila Mathias, Santos, com a presença dos representantes da CIPA Setorial Educação, Sras. 4 

Rosana da Costa Corrêa Parra, Estrela dos Santos Cordeiro, Adelita Fraga da Silva, Michele 5 

Domingues Barbosa e Marcia Pinto Fava Geres e dos Srs. Rodrigo de Souza Estevam, Tex Jones 6 

Correia Lopes e José Lopes de Souza, além do representante da Coordenadoria de Engenharia de 7 

Segurança do Trabalho (COSEG) Sr. Antônio Luiz Borges. Apresentando-se a pauta, a saber: 8 

Ordem do dia: Abertura: A presidente informou que a cópia da ata havia sido enviada por e-mail 9 

em 5 de fevereiro e solicitou a ciência, e assinatura de todos presentes na última reunião na ata de 10 

janeiro. 1. Eleição da CIPA Setorial Educação 2019/2020: Foi apresentado o cronograma da 11 

eleição que terá início com o período de inscrições para interessados em se candidatar como 12 

representantes da CIPA Setorial Educação 2019/2020 no período de 25 de fevereiro a 22 de março, 13 

sendo a apuração prevista para o dia 21 de maio e a posse para 27 de junho. Foi informado pela 14 

presidente que diferentemente de anos anteriores e após consulta a Coseg, cozinheiros que prestam 15 

serviços nas cozinhas das Escolas Estaduais - EEs, mas que são lotados na Senutri/Comere poderão, 16 

se assim desejarem, se candidatar a eleição da CIPA Setorial Educação. Em consulta a chefe da 17 

Senutri fomos informados que estes, se eleitos, podem ser convocados para as reuniões cabendo 18 

ressaltar que a CIPA Setorial Educação e Coseg não tem autonomia para interferir na organização 19 

das EEs no que se refere a inspeções e modificações estruturais. 2. Análise dos Relatórios de 20 

Investigação de Acidentes de Trabalho: O Sr. Borges apresentou estatísticas dos acidentes de 21 

trabalho ocorridos na Seduc no ano de 2018. Foram 117 correspondendo a 41,79% em toda a 22 

Prefeitura de Santos - PMS. Destes 82 acidentes foram típicos e 35 foram de trajeto. Com referência 23 

aos acidentes de trajeto 70,59% envolvendo moto, 14,71% envolvendo carro e 14,71% envolvendo 24 

bicicleta. Com relação as funções dos servidores, 28,21% eram professores, 8,57% eram 25 

cozinheiros, 4,64% eram oficiais de administração e 1,43% eram educadores de desenvolvimento 26 

infantil. Destes acidentes de trabalho 17 deles foram de queda do mesmo nível e 12 de queda. No 27 

período de janeiro de 2019, foram registrados 4 acidentes na Seduc de um total de 20 em toda PMS. 28 

Cabe registrar que o índice de acidentes na Seduc em proporção ao número de servidores na PMS 29 

corresponde a 0,09%, grau de risco 2. Se considerarmos o período até 25 de fevereiro de 2019 o 30 

índice sobe para 0,28%. Após a análise, foi sugerido pelo Sr. Borges, que a próxima gestão da CIPA 31 

Setorial Educação elabore campanha sobre a vida social dos servidores, pois o ritmo estressante do 32 

dia a dia pode colaborar para a ocorrência de acidentes de trabalho. Nessa oportunidade, os cipeiros 33 

fizeram sugestões de temas a serem abordados durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes 34 

do Trabalho – SIPAT Educação como: palestras que abordem acidentes por queda, apresentação 35 

teatral sobre esse assunto e nessa oportunidade foi lembrado o Saúde em cena e também 36 

disponibilizar material informativo, tipo stands, no corredor de entrada do evento. O Sr. Borges 37 

informou também sobre a classificação de referência para descrição dos estados de saúde que 38 

atualmente utiliza a Classificação Internacional de Doenças – CID e que com a utilização da 39 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF, irá ter um olhar para o 40 

indivíduo. 3. Participação das chefias da Comere e Senutri. A Sra. Sofia Bonna e Sra. Sílvia 41 



 

 
 

Puppin esclareceram dúvidas e demandas relacionadas as cozinhas das Unidades Municipais de 42 

Educação e Escolas Estaduais foram abordados os seguintes assuntos: 3.1 todas as cozinhas do 43 

Estado receberam o cartaz sobre segurança? A chefe da Comere confirmou que as nutricionistas 44 

entregaram e registraram em termo de visita a entrega dos cartazes de prevenção de acidentes na 45 

cozinha e prevenção de quedas. 3.2 qual o procedimento para retirada dos EPIs? (em reunião 46 

ordinária foi comentado que algumas UMEs não liberam o servidor para ir buscar os equipamentos 47 

dentro do horário de trabalho): a chefe da Senutri informou que cada nutricionista recebe um kit 48 

contendo EPIs para cada UME e que os cozinheiros retiram os EPIs na Comere. Foi sugerido pela 49 

CIPA Setorial Educação que os EPIs sejam enviados diretamente as UMEs, aos cuidados da 50 

Direção, que irá distribuir os equipamentos. Nessa oportunidade a presidente apresentou aos 51 

representantes da Comere a Ficha de Controle de Entrega de Equipamento de Proteção Individual – 52 

EPI e Uniformes, elaborada pela Coseg e cipeiros da gestão 2016/2017, na qual é relacionado os 53 

EPIS e uniformes que estão sendo recebidos com a ciência dos cozinheiros. Foi combinado que a 54 

chefe da Comere iria verificar a viabilidade da distribuição por meio do Almoxarifado da Comere 55 

ou Almoxarifado da Salom. 3.3 sugestão de formação sobre saúde e segurança em julho, durante o 56 

recesso, nos dias antes do retorno as aulas: a chefe da Comere informou que já está sendo elaborada 57 

a formação que inicialmente seria oferecida para parte da equipe de cozinheiros em fevereiro e em 58 

julho para o restante dos cozinheiros, mas devido as fortes chuvas não foi possível a presença de 59 

parte dos cozinheiros, sendo assim a formação ficou programada para julho. Nessa oportunidade a 60 

cipeira Michele sugeriu que fosse oferecida uma formação a ser ministrada pela professora da 61 

Unifesp, Fátima Queiroz, abordando tema sobre a saúde do trabalhador. Ficou combinado que a 62 

cipeira solicitaria a professora o envio de ementa sobre a formação a ser oferecida. A cipeira 63 

também ficou de verificar a possibilidade de agendamento do auditório da Unifesp, visto que 64 

necessitamos de uma local que comporte 190 pessoas por período. 3.4 Informação sobre entrega de 65 

EPIs para cozinheiros da UME Leonardo Nunes: a. Qual a data do último fornecimento do EPI 66 

calçado aos cozinheiros? A entrega começou em abril de 2018; b. Qual a estimativa de durabilidade 67 

do EPI calçado? O fabricante informa que a durabilidade é de 24 meses; c. Quando os EPIs são 68 

fornecidos aos cozinheiros estes recebem orientações referentes ao uso dos equipamentos? A chefe 69 

da Comere informou que os cozinheiros são orientados sobre a correta utilização quando recebem 70 

os EPIs e uniformes. d. Em reunião ordinária da CIPA Setorial Educação em 30 de outubro, fomos 71 

informados que uma cozinheira não recebeu os EPIs por não ter calçado e uniforme do tamanho da 72 

servidora. Quais as ações corretivas foram tomadas? A chefe da Senutri verificará essa situação e a 73 

ação corretiva será tomada. 3.5 Foi perguntando as chefias da Comere e Senutri quais as ações 74 

tomadas para evitar o desvio de função quando a Direção da UME solicita que os cozinheiros 75 

executem tarefas fora das funções determinadas pelos nutricionistas: A chefe da Comere informou 76 

que conta com a parceria da Supervisão de Ensino para conscientizar a Direção das UMEs sobre os 77 

procedimentos da Comere e que os nutricionistas informam a Direção que o uso dos itens 78 

alimentícios é apenas para os alunos. 3.6 Foi perguntado o motivo pelo qual os nutricionistas não 79 

registram em termo de visita os problemas estruturais das cozinhas: a chefe da Senutri informou que 80 

os nutricionistas utilizam um termo de visita padrão com orientações básicas e intercorrências do 81 

dia, dentre estas podem ser relatados os problemas estruturais. Finalizando a participação das chefes 82 

da Comere e Senutri, foi levantada a possibilidade de elaboração de comunicado a ser enviado pelo 83 

Gabinete as UMEs com orientações sobre os procedimentos referentes aos assuntos relacionados a 84 

cozinha. 4. Ficha de identificação de risco de segurança no local de trabalho: No período de 85 

agosto a dezembro de 2018 foram realizadas 27 visitas técnicas, mas até o momento somente 12 86 

fichas foram enviadas a presidente para encaminhamentos. Foi reforçado que há a necessidade dos 87 

cipeiros preencherem as fichas com o máximo de informações possíveis para auxiliar a Direção da 88 

UME para identificar e solicitar por meio do SigSantos o atendimento as não conformidades 89 

apontadas. Foi informado pela presidente que o Gabinete da Seduc realizou levantamento junto as 90 



 

 
 

UMEs para verificar os problemas relacionados a infraestrutura e recursos humanos. Com esse 91 

relatório o Gabinete, em conjunto com o Deafin, verificará junto aos setores competentes o 92 

atendimento (quando se tratar de pequenas intervenções, será a equipe da Seduc). Sendo assim, os 93 

cipeiros retomarão as visitas técnicas as UMEs no próximo semestre para que se possa verificar se 94 

as ações corretivas foram implementadas. Caso haja a necessidade de visita técnica antes desse 95 

período, cipeiros que não concorrerão a eleição da CIPA Setorial Educação farão esse atendimento. 96 

5. Assuntos diversos: 5.1 Solicitamos ao Deafin o levantamento das UMEs que tem AVCB, sendo 97 

também solicitado a previsão de atendimento para as UMEs que não ainda não tenham. Após a 98 

apresentação dos dados aos cipeiros tivemos resumidamente a seguinte informação quanto ao 99 

atendimento as UMEs: 23 UMEs serão atendidas a curto prazo; 12 UMEs serão atendidas a médio 100 

prazo; 35 UMEs serão atendidas a longo prazo; 6 UMEs estão com vistoria comunicada; 3 UMEs 101 

estão com AVCB válido; 2 UMEs estão em execução das intervenções e 2 UMEs estão em processo 102 

de renovação (informações de 15 de janeiro de 2019). 5.2 Reforma das UMEs: Verificamos que no 103 

Diário Oficial de Santos do dia 21 de dezembro foram publicadas portarias sobre convênio a ser 104 

firmado com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, tendo como objeto a reforma das 105 

UMEs Bandeira Brasil, Hilda Papa e Waldery de Almeida. 5.3 Em setembro foi sugerido pelos 106 

cipeiros que fosse escolhido um servidor por UME, que não tenha cipeiro eleito, para ser voluntário 107 

para atuar como multiplicador nos assuntos referentes a saúde e segurança no trabalho. O 108 

comunicado foi enviado em 28 de janeiro com prazo de devolução para o dia 17 de fevereiro. Como 109 

tivemos poucas devolutivas, encaminharemos novamente o comunicado com novo prazo. Cipeiros 110 

relataram que em algumas UMEs esse comunicado não foi compartilhado com todos os servidores. 111 

A primeira formação tem data prevista para 29 de abril no período da manhã e serão abordados os 112 

temas: O que é CIPA? Qual a atuação da CIPA? Depestar a consciência quanto aos riscos presentes, 113 

a diferença entre servidor voluntário e cipeiro, etc. 5.4 Lona antichamas: Os técnicos da 114 

Coseg/Seges, após estudos, sugeriram a aquisição desta lona para que possamos verificar a 115 

eficiência para a retirada dos alunos da educação infantil de forma rápida e segura em uma situação 116 

de emergência. Reiteramos a solicitação de aquisição de lona antichamas ao Deafin. 5.5 Campanha 117 

de prevenção de quedas: Os cartazes foram encaminhados as UMEs no início de fevereiro e 118 

também houve a divulgação por meio de popup e e-mail institucional. A cipeira Adelita relatou que 119 

a campanha foi bem recebida na UME em que trabalha e que a campanha fez os servidores 120 

repensarem o uso de salto alto. 5.5 Comunicados: Foi solicitado pelos cipeiros o envio de 121 

comunicados com orientações sobre a Central de GLP e Procedimentos para utilização de fogão 122 

tipo industrial com forno. Foram enviados em janeiro. Também foi solicitado que o Gabinete 123 

reenviasse os comunicados com orientações para desinsetização e pintura de escolas. Foram 124 

enviados em um comunicado único com outras orientações para Procedimentos não previstos em 125 

calendário. Foi enviada uma revisão do comunicado da CAT após análise da Sefis/Coseg. 5.6 CAT: 126 

Foi solicitado pelos cipeiros que no site da PMS fosse disponibilizado no Portal da Gestão, aba 127 

Serviço CAT, o comunicado da CIPA Setorial Educação, para orientação aos servidores quando 128 

estes forem preencher o formulário da CAT. Também, em reunião, foi sugerido que a Seges 129 

verificasse a possibilidade de informações sobre a abertura de CAT ser disponibilizada na 130 

contracapa do holerite, como já realizado em anos anteriores. A Coseg respondeu que a disposição 131 

da instrução do preenchimento da CAT no site do servidor e do DETIC é o Departamento 132 

responsável de fazer a inserção, mas que a Coseg verificará a possibilidade visto a generalidade da 133 

instrução. Foi sugerido pelos cipeiros que seja verificado junto a Coseg a possibilidade de alteração 134 

no formulário de preenchimento da CAT para constar as seguintes informações: Se o servidor, 135 

quando professor, tem jornada dupla, informar se é no mesmo município ou em outro; Se professor, 136 

informar a quantidade de alunos na sala de aula (especificar quantas com laudo); Qual o meio de 137 

transporte que o servidor utiliza para ir ao trabalho; Se cozinheiro, informar o número de refeições 138 

servidas e quantos cozinheiros tinham no local de trabalho no dia do acidente. 5.7 Atualização da 139 



 

 
 

página da CIPA no portal da educação: alguns itens ainda estão sendo inseridos, mas as atas das 140 

reuniões ordinárias já estão disponíveis. 5.8 Mapa de risco e Rota de Fuga: A cipeira Adelita e 141 

cipeiro Daniel irão nas UMEs Maria Lúcia Prandi e Luiz Alca para elaborar o mapa de risco das 142 

UMEs. Os cipeiros Daniel e Rodrigo irão na UME Martins Fontes para sinalizar a rota de fuga a 143 

pedido da Direção. 5.9 Com referência ao levantamento de dados sobre os afastamentos de todos os 144 

servidores, ficou confirmada a participação da enfermeira do trabalho, Silvia Bonilha, no mês de 145 

abril. 5.10 Projeto SAMU nas Escolas: Em atendimento a lei nº3312 de 1º de dezembro de 2016 que 146 

dispõem sobre a obrigatoriedade de funcionário habilitado para atendimento de primeiros socorros 147 

nos estabelecimentos de ensino da rede municipal, a CIPA Setorial Educação, por meio do 148 

Programa Saúde na Escola – PSE, elaborou um cronograma para formação das UMEs de março a 149 

novembro. Nesse primeiro momento, foram oferecidas vagas para 21 UMEs que entregaram o 150 

Plano de Emergência preenchido, em atendimento ao COMUNICADO Nº04/2018-CIPA 151 

SETORIAL EDUCAÇÃO. Com esse plano será possível dimensionar a quantidade de servidores 152 

que deverão participar de formação de Brigada de Incêndio e buscar a viabilização de realização de 153 

Simulado de Evacuação nas UMEs. Em abril será elaborado um cronograma para formação em 154 

Combate a Incêndio a ser ministrado pela Coseg/Seges. 5.11 SIPAT Educação: Foi sugerido que 155 

seja oferecida palestra sobre o uso de EPIs e que fosse confeccionado um banner do cartaz de 156 

prevenção de quedas. Nada mais havendo a tratar, a presidente deu por finalizada a reunião. _____ 157 
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