
 

   

 
 

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
2021/2022 

(CONVOCAÇÃO nº 145/2021-SEDUC – D.O.S. 7 de dezembro de 2021) 
 

Aos quinze dias do mês de dezembro de 2021, foi realizada a 7ª Reunião Ordinária da Comissão 1 

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

Ribeiro – Formação, Pesquisa e Tecnologia Educacional, Rua São Paulo, 40A, Vila Belmiro, 3 

Santos, com a presença dos representantes da CIPA Setorial Educação, Sras. Rosana da Costa 4 

Corrêa Parra (presidente), Andrea Gonçalves da Mata Lima (vice-presidente), Maria de Fátima 5 

Alves dos Santos, Débora Gil Souza, Valéria de Oliveira, Regina Célia Moraes de Souza Oliveira, 6 

Suely Regina Papa da Silva e Maria Cristina Zinezi e do Sr. Aldemir Cariri de Lima, além dos 7 

representantes da Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho da Secretaria de Gestão 8 

(COSEG/Seges) Sra. Patrícia Pontes de Oliveira Lima e Sr. Antônio Luiz Borges. Apresentando-se 9 

a pauta, a saber: Ordem do dia: Abertura: A presidente informou que a cópia da ata de reunião do 10 

mês de novembro está disponível na página da CIPA Setorial Educação no Portal da Educação em 11 

Espaço para todos https://www.santos.sp.gov.br/?q=hotsite/cipa e que também foi enviada, por e-12 

mail, para todos os cipeiros que estiverem no grupo de e-mails cipa-seduc@santos.sp.gov.br em 6 13 

de dezembro. Solicitou a ciência de todos os presentes. Ressaltou também a importância da 14 

participação de todos os cipeiros nas reuniões e eventos promovidos pela CIPA Setorial Educação. 15 

Foi observado um número considerável de ausências justificadas e sem justificativa. Lembrou que o 16 

cronograma de reuniões para a vigência do mandato é definido no dia da posse dos cipeiros e que a 17 

presença de todos, titulares e suplentes, é fundamental para propor ações que vão ao encontro da 18 

promoção à saúde e prevenção de acidentes. Conforme aprovado em reunião, a partir de janeiro de 19 

2022, somente serão aceitas as justificativas de ausência quando informadas com antecedência a 20 

data da reunião acompanhada de justificativa da Direção da UME. O mesmo critério serve para as 21 

convocações para formações e/ou visitas técnicas. Solicitaremos também as UMEs que informem 22 

quando o servidor estiver de férias ou licenças. Os TSTs também informaram que na Norma 23 

Regulamentadora nº 5 dispõe: “5.30 O membro titular perderá o mandato, sendo substituído por 24 

suplente, quando faltar a mais de quatro reuniões ordinárias sem justificativa.”. A cipeira Regina 25 

comentou sobre a dificuldade de liberação do servidor cipeiro por parte da chefia e o receio do 26 

servidor em se indispor com a situação. Foi sugerido pela cipeira Débora seja colocada na 27 

convocação a observação que cabe ao gestor o cumprimento da convocação. Ficou combinado que 28 

encaminharíamos às escolas dos servidores cipeiros as orientações quanto à necessidade de 29 

cumprimento da convocação. 1. Revalidação/ confecção de mapa de riscos com Rota de Fuga: A 30 

presidente informou que no mês de janeiro os cipeiros realizarão visita técnica para revalidação do 31 

mapa de risco com rota de fuga conforme segue: Rosana (UMEs Lydia Federici e Antonio 32 

Demóstenes Brito), data e horário a definir, Suely (UMEs Anízio Bento e Leonardo Nunes) no 33 

período da manhã, em data a definir, Valéria (UME Olavo Bilac e Ayrton Senna da Silva) no 34 

período da tarde, em data a definir. Nas reuniões de janeiro e fevereiro serão definidas as 35 

participações dos demais cipeiros. 2. Formações: 2.1 Primeiros Socorros SAMU nas escolas - A 36 

presidente informou que realizamos tratativas com o Núcleo de Educação Permanente em Saúde do 37 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (NEP/SAMU) para realização de formação em 38 

primeiros socorros junto aos profissionais da educação que atuam em nossas UMEs e setores 39 

administrativos da Seduc. A formação vai ao encontro da lei nº3312 de 1º de dezembro de 2016 que 40 

dispõe sobre a obrigatoriedade de funcionário habilitado para atendimento de primeiros socorros 41 

nos estabelecimentos de ensino da rede municipal. A formação será as terças e quintas no Auditório 42 

do Centro Darcy Ribeiro, nos meses de março a junho de 2022. Serão formados quatro profissionais 43 

de cada escola (um por mês). Os cipeiros serão convocados para atuarem na organização do evento 44 

(organizar a disposição das cadeiras no auditório, na recepção dos participantes solicitando a 45 



 

assinatura na lista de presença, na recepção dos palestrantes e na abertura/ encerramento da 46 

formação). Para o mês de março serão convocadas as cipeiras: Fátima e Débora, dia 22 de março, 47 

período da manhã, Rosana e Valéria, dia 24 de março, período da tarde, Suely e Andrea, dia 29 de 48 

março, período da manhã e Regina e Cristina, dia 31 de março, período da tarde. Nas reuniões de 49 

fevereiro e março serão definidos quais os cipeiros participarão nos outros meses. 2.2 Noções de 50 

Combate a Incêndio: A presidente informou que em parceria com a Coseg/Seges, será oferecida a 51 

formação para os mesmos servidores que participaram da formação de Primeiros Socorros. A 52 

formação será às quartas-feiras no Auditório da Seduc. Os cipeiros serão convocados para atuarem 53 

na organização do evento (na recepção dos participantes solicitando a assinatura na lista de 54 

presença, na recepção dos palestrantes e na abertura/ encerramento da formação). Para o mês de 55 

março serão convocadas as cipeiras: Fátima, período da manhã e Rosana, período da tarde. Nas 56 

reuniões de janeiro e fevereiro verificaremos quais cipeiros poderão auxiliar na formação nesses 57 

dias, pelo menos mais um cipeiro por período. A presidente complementou informando que estamos 58 

recebendo os Planos de Emergência preenchidos pelas UMEs. O TST Borges destacou que serão 59 

priorizadas, nesse primeiro momento, as 32 UMEs e Centro Darcy Ribeiro que estão em processo 60 

de obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB. O TST Borges entrou em 61 

contato com a Secretaria de Infraestrutura e Edificações (Siedi) orientado que os servidores dessas 62 

UMEs devem ser formados e com o número de participantes definidos seguindo a determinação da 63 

Instrução Técnica nº17. A presidente complementou que no segundo semestre será realizada a 64 

formação prática utilizando os extintores que serão retirados para recarga, em atendimento ao 65 

solicitado a CIPA Setorial Educação ao Departamento Administrativo, Financeiro e de 66 

Infraestrutura – Educação - Deafin 3. Eleição CIPA Setorial Educação 2022/2023: A presidente 67 

informou que foi constituída uma Comissão Eleitoral para organizar o processo eleitoral para a 68 

gestão 2022/2023. A eleição da CIPA será de forma online e lembrou que em 2021 tivemos a 69 

participação de 53,6 % dos servidores. O cronograma foi informado aos cipeiros sendo que em 70 

fevereiro será o período de inscrições, presenciais e on line, em março realização da inserção das 71 

informações no sistema, em abril o processo de votação eletrônica e, em maio e junho, o 72 

treinamento dos novos cipeiros. No dia 29 de junho será realizada a eleição do vice-presidente, 73 

posse dos eleitos e indicados e a primeira reunião ordinária. 4. Assuntos diversos: 4.1 Exames 74 

médicos periódicos: Os TSTs esclareceram os procedimentos para realização do exame médico 75 

periódico. Ressaltaram que não se trata de um check-up e sim um exame necessário para que se 76 

possa monitorar a saúde. O médico do trabalho avalia o risco das atividades exercidas pelo servidor 77 

e, se necessário, solicita exames médicos necessários para a realização do acompanhamento médico 78 

da situação que pode levar o servidor a ter uma doença ocupacional. A presidente ressaltou que a 79 

CIPA Setorial Educação encaminhou um expediente a Coordenadoria de Medicina do Trabalho da 80 

Secretaria de Gestão (Comed/Seges) solicitando informações sobre quando iniciariam os exames 81 

periódicos dos servidores da Seduc. Assunto já compartilhado em atas anteriores. Os exames 82 

periódicos vão ao encontro do trabalho realizado pela Coseg/ Seges por meio do Programa de 83 

Gerenciamento de Riscos (PGR) que foi elaborado levando em consideração o risco de exposição 84 

que o servidor é submetido. No exame é entregue ao servidor um Atestado de Saúde Ocupacional 85 

(ASO), uma via para o servidor e uma via para a chefia. Nesse atestado é indicado se o servidor está 86 

apto, ou não, para exercer sua atividade. Caso não esteja apto, deverá realizar exames 87 

complementares. A TST Patrícia complementou a explicação informando os tipos de exames 88 

existentes na Prefeitura de Santos: Admissional e Periódico. Foi complementado também pelos 89 

TSTs que o PGR está em processo de licitação para contratação de empresa que avaliará as 90 

adequações necessárias para atendimento a legislação pertinente. Foi destacado que as orientações 91 

dos TSTs são embasadas na Norma Regulamentador nº 7. 5. Análise dos Relatórios de 92 

Investigação de Acidentes de Trabalho: O TST Borges, apresentou dados referentes ao número 93 

de acidentes ocorridos na Prefeitura de Santos. A Seduc ocupa a primeira posição com um 94 

percentual de 64% dos casos ocorridos em 2021. O TST Borges pontuou que a Seduc é uma 95 

Secretaria que tem a cultura de registrar todos os acidentes ocorridos não acontecendo 96 

subnotificações dos acidentes de trabalho. A presidente informou que recentemente encaminhamos 97 

a todas as UMEs, comunicado com orientações sobre o preenchimento da CAT, revisadas. 98 



 

Informou também como acontece à tramitação dos Relatórios de Investigação de Acidente de 99 

Trabalho: os expedientes são encaminhados para a presidente da CIPA Setorial Educação, que 100 

analisa as recomendações dos TSTs e encaminha para a UME. O gestor é orientado a abrir 101 

SigSantos solicitando o tratamento das não conformidades apontadas no relatório e encaminhando, 102 

por e-mail, ao deafin-seduc@santos.sp.gov.br, a situação que necessita de tratamento e o número do 103 

SigSantos, para que o Deafin possa fazer o acompanhamento necessário. Foram também analisados 104 

alguns relatórios, verificando a manifestação dos TSTs da Coseg/Seges e conclusão do médico 105 

perito informando se tem ou não nexo causal. Nada mais havendo a tratar, a presidente deu por 106 

finalizada a reunião.________________________________________________________________ 107 
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