
 

   

 
 

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
2022/2023 

(CONVOCAÇÃO nº 118/2022- CIPA/SEDUC – D.O.S. 1º de novembro de 2022) 
 

Aos trinta dias do mês de novembro de 2022, foi realizada a 6ª Reunião Ordinária da Comissão 1 

Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA Setorial Educação, nas dependências da sala de reuniões 2 

da Supervisão de Ensino da Secretaria de Educação, Praça dos Andradas, 27, Centro, Santos, com a 3 

presença dos representantes da CIPA Setorial Educação, Sras. Rosana da Costa Corrêa Parra 4 

(presidente), Natalie Alves Silva de Souza, Maria de Fátima Alves dos Santos, Amanda Claudine 5 

Viana, Jessica Calves da Costa, Débora Gil Souza e Denise Beatriz Neves Fernandes Gonçalves 6 

Pires, e dos Srs. Jackson dos Santos da Conceição e Aldemir Cariri de Lima, além do representante 7 

da Seção de Segurança do Trabalho da Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho da 8 

Secretaria de Gestão (Sesetra/Coseg/Seges), Sr. Antonio Luis Borges, Técnico de Segurança do 9 

Trabalho. Também participaram da reunião os representantes da Coordenadoria de Medicina do 10 

Trabalho (Comed/Seges), Sra. Silvia Bonilha Bagatelli, Enfermeira do Trabalho e o Sr. Vinícius 11 

Marcolino, Fisioterapeuta do Trabalho. Ordem do dia: Abertura: A presidente informou que a 12 

cópia da ata de reunião do mês de outubro/2022 está disponível na página da CIPA Setorial 13 

Educação no Portal da Educação em Espaço para todos 14 

https://www.santos.sp.gov.br/?q=hotsite/cipa e que também foi enviada, por e-mail, para todos os 15 

cipeiros que estiverem no grupo de e-mails cipa-seduc@santos.sp.gov.br em 18 de novembro. 16 

Solicitou a ciência de todos os presentes. A presidente solicitou que os cipeiros façam anotações dos 17 

assuntos que foram abordados na reunião e que estas informações sejam encaminhadas para a 18 

presidente em até dois dias úteis após a reunião por meio de e-mail, whatsapp ou anotação impressa 19 

no final da reunião. 1. Formações: 1.1 Servidor Voluntário: A presidente informou que a formação 20 

ocorre semestralmente, sendo que já temos previstos 5 módulos: Módulo 1 – O que é CIPA, 21 

Módulo 2 – Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), Módulo 3 – Ergonomia, Módulo 4 – 22 

Mapa de risco e Módulo 5 – Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Nesse semestre, em 1º de 23 

dezembro, manhã e tarde, será oferecido o módulo 1. As UMEs foram orientadas a 24 

preferencialmente inscrever os servidores que já participaram de formações anteriores e que já 25 

atuam como multiplicadores em assuntos referentes a saúde e segurança no trabalho. Os cipeiros 26 

Aldemir e Rosana darão suporte na organização do evento. 1.2 Primeiros Socorros SAMU nas 27 

Escolas: A presidente informou que devido a possíveis jogos da seleção do Brasil na Copa do 28 

Mundo que podem acarretar suspensão de horários no expediente, alguns agendamentos tiveram 29 

que ter suas datas remanejadas. A formação do dia 6 mudou para o dia 7, no mesmo local e horários 30 

e a formação do dia 8 permaneceu inalterada. Os cipeiros Fátima, Débora, Jackson, Valquíria, 31 

Gildenice e Rosana darão suporte a organização do evento. 1.3 Noções de Combate a Incêndio: A 32 

presidente informou que devido a organização dos espaços do Centro Darcy Ribeiro o agendamento 33 

do dia 7 foi alterado para o dia 12, no mesmo local e horários. As cipeiras Michele, Amanda, 34 

Cristina e Gildenice darão suporte a organização do evento. 1. Assuntos diversos: 1.1 O cipeiro 35 

Jackson sugeriu que verificássemos como a Prefeitura poderia viabilizar parceria com academias 36 

nos sistemas Gympass ou Total Pass para estimular e propiciar a prática esportiva dos servidores, 37 

promovendo assim a redução no absenteísmo por licenças médicas. A presidente informou que 38 

verificará junto ao ComViver, que atua na Promoção à Saúde e Qualidade de Vida do Servidor, a 39 

possibilidade de por meio do Clube do Servidor viabilizar esse tipo de parceria. A presidente 40 

pontuou que a CIPA já oferece aos profissionais que atuam na Seduc o projeto Vamos Correr e 41 

Caminhar com atividades físicas na praia as terças e quintas-feiras à noite. O TST Borges 42 

complementou que quem é associado da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São 43 

Paulo (Afpesp) tem direito ao GymPass. 2. Análise dos Relatórios de Investigação de Acidentes 44 

de Trabalho: Foi realizada a análise dos Acidentes de Trabalho ocorridos na Secretaria de 45 



 

Educação sendo verificado a manifestação dos Técnicos de Segurança do Trabalho da Coseg/Seges 46 

e a conclusão do médico perito informando se a ocorrência tem ou não nexo causal. Foi apresentado 47 

um gráfico onde informa que até a presente data na Seduc ocorreram 84 acidentes de trabalho, 48 

correspondendo a 34,15% do total de acidentes da Prefeitura. Devendo ser considerado que a Seduc 49 

é a maior Secretaria desta PMS e a que mais notifica as ocorrências. Dentre os relatórios de 50 

acidentes de trabalho analisados, dois tiveram destaques: acidente em que a servidora se acidentou 51 

ao cortar papel cartão com estilete, material que não faz parte dos materiais fornecidos pela 52 

Prefeitura. Na recomendação dos TSTs é aconselhado o uso de estilete auto-retrátil, ou seja, com 53 

retração automática da lâmina de corte. Este dispositivo de segurança garante que a lâmina se 54 

retraia automaticamente ao perder o contato com o objeto cortante, garantindo assim a produção do 55 

trabalho de forma mais segura. A presidente encaminhará a Supervisão de Ensino e-mail solicitando 56 

que os Supervisores de Ensino orientem os Diretores a aconselharem os servidores, em reunião, que 57 

caso seja necessária a utilização de estilete, que seja utilizado o modelo auto-retrátil para que 58 

acidentes possam ser evitados. O outro acidente analisado foi de queda do mesmo nível ocasionado 59 

por peça de EVA que estava úmida na face voltada para o chão o que levou a servidora a queda com 60 

impacto contra o piso. A presidente informou que já havíamos encaminhado em 2018 comunicado 61 

com orientações da Coseg sobre Acidente por queda do mesmo nível (causa raiz: piso molhado). 62 

Nesse comunicado foi ressaltado, entre outros itens que deve ser vetado, terminantemente, que 63 

tapetes EVA (ou similares), ou mesmo de algodão, inclusive panos de chão, fiquem dispostos sobre 64 

o piso úmido ou molhado, seja qual for a causa. Assim só serão dispostos no chão, quando os 65 

mesmos e o piso estiverem totalmente secos. A presidente informou que reenviará o comunicado 66 

para todas as UMEs. O TST Borges informou a ocorrência de abertura de muitas CATs sem que o 67 

servidor tenha passado por atendimento médico inviabilizando assim a investigação para que seja 68 

verificado o nexo causal. Também comentou sobre procedimentos que serão realizados no 69 

Programa de Gerenciamento de Riscos que é um programa adotado pelas organizações com o 70 

intuito de gerenciar os riscos existentes no local de suas atividades. Uma das ações a serem 71 

realizadas é a aferição dos ruídos apresentados durante os horários de intervalo (recreio) nas UMEs. 72 

3. Apresentação de dados solicitados pela CIPA a Comed/Seges: A Sra. Silvia apresentou a 73 

estatística de afastamentos de janeiro a outro de 2022. De um total de 4398 servidores da Seduc,  74 

foram agendadas 8750 (63,82%) perícias médicas com o afastamento de 2853 servidores (64,87%). 75 

A média de dias de afastamento por servidor é de 47,42 e a média de perícia por servidor é de 3,06. 76 

Observou-se um número maior de afastamento de servidores do sexo feminino, salientando-se que a 77 

porcentagem de servidoras na Seduc é maior. Foi observado também um aumento no número de 78 

afastamentos de servidores com idade superior a 36 anos. Gráficos com servidores afastados por 79 

tempo de serviço foram apresentados, observando-se um decréscimo de afastamentos com 80 

servidores com mais de 11 anos de serviço. O número de licenças por Comunicação de Resultado 81 

de Exame Médico (CREM) foi: CREM 2 - 5975 servidores, CREM 4 - 1303 servidores, CREM 3 – 82 

1436 servidores. Observou-se a quantidade de afastamento por código internacional de doenças 83 

(CID) sendo que transtornos comportamentais e mentais apresenta um maior número de 84 

agendamento em perícias seguidos de problemas do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo. 85 

Dentre os cargos com maior número de afastamentos está o de cozinheiro, com 265 servidores 86 

afastados, e de professores, do PAD ao PEB. Informações complementares como número de 87 

afastamentos por lotação também foram apresentados. Com as exposição dos dados os cipeiros 88 

tiraram dúvidas sobre as informações apresentadas sendo todas sanadas. A cipeira Débora 89 

perguntou como agir de forma preventiva para evitar os afastamentos e a enfermeira do trabalho 90 

explicou sobre o trabalho desenvolvido pelo Comitê de Ergonomia (Coergo). Nessa oportunidade a 91 

Sra. Silvia também comentou sobre os exames médicos periódicos informando que uma equipe de 92 

médico, enfermeiro do trabalho, fisioterapeuta do trabalho e oficial de administração estão indo as 93 

UMEs para verificar a situação de saúde do servidor para fazer os encaminhamentos necessários. Já 94 

foram visitadas cinco escolas: UMEs Dos Andradas I, Dos Andradas II, Dino, Edmea e Barão. 95 

Nessa visita técnica também há a preocupação de se identificar problemas vocais que possam estar 96 

afetando os servidores. Em tempo a presidente informou que excepcionalmente em dezembro a 97 

reunião ordinária que estava prevista para ocorrer no período da tarde, ocorrerá no período da 98 



 

manhã. Nada mais havendo a tratar, a presidente deu por finalizada a reunião.  99 
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