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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE P 1 

REVENÇÃO DE ACIDENTES DA ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 2 

HUMANIDADES – EACH – DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP - 3 

GESTÃO 2016/2018. No dia 15 de março de 2019, às 10 horas, reuniu-se 4 

extraordinariamente, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da 5 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades, da USP, na sala de reuniões da diretoria, 6 

sob a presidência do sr. Carlos Henrique Clementino de Almeida, tendo como 1ª 7 

secretária Jussara Barbosa. Presentes: Titulares: Carlos Henrique Clementino de 8 

Almeida; Ervin Sriubas Junior;  Izaias Vieira de Cristo e Sandra Regina Setra. 9 

Presentes: Suplentes:  Ademilton José de Santana   e  Jussara Barbosa. Ausentes: 10 

Suplentes:  Analucia dos Santos Viviani Recine e  Julio Oliveira Torrel. Convidada: 11 

Regiane - Técnica Segurança - SESMT. Havendo número legal de membros, a 12 

presidente declara aberta a sessão. Comunicações do presidente: O sr. Carlos 13 

Henrique Clementino de Almeida abre a reunião informando que o motivo desta 14 

reunião é o esclarecimento junto ao SESMT, sobre a elaboração dos Mapas de 15 

Risco, uma vez que a atual gestão da CIPA elaborou o Mapa de Risco do prédio da 16 

Administração e Biblioteca, mas ficou com algumas dúvidas sobre a melhor maneira 17 

de encaminhar as informações colhidas durante a vistoria ocorrida no dia 14 de 18 

fevereiro. O primeiro esclarecimento da Regiane foi o de que a CIPA responde 19 

diretamente para a direção da escola, porém, se houver acordo, a CIPA pode 20 

encaminhar as demandas para as áreas responsáveis. Isso será decidido em 21 

reunião com a diretoria a ser agendada. Quanto ao uso de EPIs, ela comentou a 22 

necessidade de se fornecer e registrar o fornecimento de EPIs. Quanto ao 23 

fornecimento de EPI, a EACH dispõe de verba, e a compra está em andamento,mas 24 

não há um padrão de fornecimento (mensal, semestral, anual). O uso de EPIs deve 25 

obedecer ao PPRA vigente (2016) e seus anexos: Procedimento de Segurança em 26 

Manutenção e Procedimento de Segurança em Laboratório. Quanto à fixação do 27 

Mapa de Risco, após aprovação, deverá ser fixado na entrada principal do prédio da 28 

administração e nas portas da biblioteca e administração. No caso dos laboratórios 29 

a técnica Regiane recomenda que seja fixado no corredor e dentro de cada sala. 30 

Deverá ser colocado um aviso na porta de entrada da sala de restauro da Biblioteca 31 

(Célia). A Regiane considera que os principais locais de risco dentro da escola são: 32 

Laboratórios, Biblioteca, Manutenção e CMP-1.Com relação aos problemas 33 
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encontrados com os extintores, tanto na Biblioteca como na Administração, e 34 

apontados no Mapa de Risco, ela sugere que a CIPA recomende à Direção, através 35 

de ofício, as adequações necessárias dos problemas encontrados, adotando ou 36 

mudando procedimento pós-instalação. O mesmo deve ser feito com os problemas 37 

encontrados com a exposição excessiva de fios e cabos de rede. Para isso, deve-se 38 

solicitar ajuda dos próprios funcionários, com a supervisão técnica da Seção de 39 

Informática, a fim de minimizar o problema. Com relação aos casos de alteração de 40 

procedimentos de segurança, o SESMT encaminha e-mail para a Direção com 41 

orientação sobre as alterações e a direção encaminha para as áreas envolvidas 42 

(formulário "Dados de Alterações Ocupacionais"). O Processo de Atualização de 43 

Dados Ocupacionais (PADO), que deve ser preenchido pela Seção de Pessoal, 44 

após comunicado da chefia imediata do funcionário que mudou de local (ex.: 45 

funcionário que mudou de laboratório, onde não havia risco, para um laboratório 46 

com riscos químicos. Quanto a Brigada de Incêndio, a técnica Regiane informa que 47 

a Brigada é obrigatória entre os funcionários CLT e com reuniões mensais. A CIPA 48 

deve notificar a Diretoria e a Assistência Administrativa sobre a obrigatoriedade de 49 

se montar a Brigada de Incêndio, pois o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de 50 

Bombeiros) também depende da formação da Brigada, cuja validade é de 2 anos e 51 

reciclada anualmente, bem como a manutenção de todos os sistemas de 52 

segurança, chuveiros, lava-olhos. Foi sugerida, pela técnica do SESMT - Regiane, a 53 

contratação de um bombeiro civil fixo, no período da noite principalmente, para 54 

atender a legislação. Quanto aos testes periódicos de nível de vazão dos chuveiros 55 

de emergência e lava-olhos, é responsabilidade da unidade assegurar o 56 

fornecimento adequado do fluido de lavagem em pontos de baixa pressão no 57 

sistema de alimentação e assegurar que o equipamento esteja instalado conforme 58 

os requisitos especificados pelo fabricante (ABNT NBR 16291:2014), informou  a 59 

técnica Regiane. Finalizando esta reunião, a técnica de segurança reforça que a 60 

validade do Mapa de Risco é de uma gestão de CIPA, ou seja, um ano. Nada mais 61 

havendo para tratar, a senhora Presidente encerrou a reunião. Para constar, lavrou-62 

se  presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim Jussara 63 

Barbosa, _____________________________________, primeira secretária, e pelos 64 

demais membros eleitos pelos servidores e indicados pelo empregador.   65 
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(Presidente) 
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(Vice presidente)          
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 Analucia dos Santos Viviani Recine  

 

 

 

               Julio Oliveira Torrel                                                  Jussara Barbosa  

                                                                                                 (1ª secretária) 


