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1 – OBJETIVOS:
O objetivo desta apostila é fornecer informações suficientes aos diretores/responsáveis pela unidade
escolar afim de preservar a saúde e segurança dos servidores e usuários de cada unidade escolar,
prevenindo acidentes de trabalho oriundos de quedas, torsões, entorses, fraturas, cortes e demais
situações que propicie afastamento do trabalho e ainda solicitar providências no intuito de resolver
tais situações anulando-as ou amenizando-as.
2 – LINK/SESMT

Em caso de dúvidas e consultas a formulários ou legislação pertinente pode ser feita consultando o
link do SESMT/SEDUC para servidores do Estado de Goiás.

https://site.seduce.go.gov.br/sesmt/
3 – JUSTIFICATIVA

Muitas vezes o responsável pela unidade escolar tem obrigação de agir em determinadas situações e
não o faz por desconhecimento da ação a ser tomada. Ressalta-se que o responsável pela unidade tem
a OBRIGAÇÃO de agir sob pena de responder por OMISSÃO. O empregador deve zelar pela
integridade e saúde dos seus trabalhadores, sendo esta entendida condição física do trabalhador e
meio ambiente de trabalho. O responsável por cada unidade escolar deve agir em caso de situação
que há risco. Mesmo que o mesmo não tenha conhecimento técnico suficiente para fazer uma análise
completa do meio ambiente de trabalho ainda assim há a real necessidade de tomar alguma
providência caso necessário. A falta de conhecimento não o isenta das responsabilidades.
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4 – ANÁLISE DE RISCOS
Para facilitar a identificação dos riscos foi elaborada uma listagem com imagens para ajudar a
identificar cada possível agente dividido por grupo de análise.
PARTE ESTRUTURAL DA UNIDADE

Figura 01 – Calçadas danificadas e guarda-corpo quebrado.

Na figura 01 há calçamento danificado que pode causar quedas, torsões entre outros danos aos
usuários. O guarda-corpo está quebrado e não protege as pessoas do desnível. Neste caso há
necessidade de solicitar vistoria de engenheiro da SEDUC para devidas providências.

Figura 02 – Muro com risco de desabamento.
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Na figura 02 mostra um muro de proteção que apresenta risco de desabamento e pode ferir
gravemente servidores e estudantes. O responsável pela unidade pode não ter conhecimento para
atestar a estabilidade estrutural de alguma parte da edificação, porém o mesmo deve solicitar, por
escrito via SEI, que haja vistoria de profissional habilitado e competente da Gerência de
Infraestrutura que dá suporte as escolas.

Figura 03 – Estrutura precária (construída sem projeto aprovado previamente)

Na figura acima é mostrada uma estrutura precária que sem uma avaliação rigorosa de estabilidade
estrutural pode representar risco de desabamento sobre usuários. IMPORTANTE ressaltar que
serralheiro, pedreiro, mestre de obras, empreiteiros ou qualquer outro profissional que já tenha
executado alguma estrutura e que “garanta” a segurança estrutural não é capacitado e habilitado para
este tipo de avaliação. Este tipo de parecer só pode ser emitido por profissional legalmente
capacitado e habilitado junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e ainda
fornecer Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de acordo com a Lei Federal 5194/66. Se o
responsável pela unidade permitir que tal situação ocorra ele assume a responsabilidade pela
estrutura e os possíveis danos que a mesma possa causar. Em caso de dúvida solicite a vistoria de
Departamento de Obras (Rede Física) e SESMT da SEDUC ou ainda que se contrate um engenheiro
que forneça ART.
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Figura 04 – Partes da edificação com risco de soltar partes e cair sobre usuários.

Se o responsável observar qualquer sinal de material solto ou com risco de cair sobre usuários da
unidade deve-se isolar a área e comunicar, por escrito, setor responsável imediatamente para as
devidas providências.

Figura 05 – Fios de instalações elétricas desprotegidos e ao alcance de usuários

Se o responsável observar qualquer fio elétrico solto recomenda-se isolar a área e comunicar, por
escrito, setor responsável imediatamente para conhecimento e providências.
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Figura 06 – Galhos e outros materiais com risco de queda sobre pessoas.

Se o responsável observar qualquer risco de algum material cair sobre as pessoas recomenda-se
isolar a área e comunicar, por escrito, setor responsável imediatamente para as devidas providências.

Figura 07 – Material acondicionado de forma irregular favorece a proliferação de animais peçonhentos.

O responsável pela unidade deve sempre evitar acondicionar material que possa favorecer a
proliferação de animais peçonhentos e ainda acumule água e sirva de criadouro de mosquitos vetores
de diversas doenças.
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Figura 08 – Desnível maior que 19 cm

De acordo com a Norma Técnica 11 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás – CBMGO,
para todo e qualquer desnível maior que 19 (dezenove) centímetros há a necessidade de guardacorpo. Em caso de constatação de tal situação recomenda-se comunicar, por escrito via SEI, setor
responsável imediatamente para as devidas providências.

“5.8.1.1 Toda saída de emergência, corredores, balcões, terraços, mezaninos, galerias, patamares, escadas, rampas e outros deve ser
protegida de ambos os lados por paredes ou guardas (guarda-corpos) contínuas, sempre que houver qualquer desnível maior de 19
cm, para evitar quedas. ”

REGISTRO DE CAT / FRAT
Em caso de acidente de trabalho (pode ser no próprio ambiente de trabalho ou no caminho - trajeto)
deverá ser feito registro deste fato para todos efeitos legais. Em caso de servidor efetivo preenche-se
a FRAT (Ficha de Registro de Acidente de Trabalho) e em outros casos (contrato ou comissionado)
registra-se a CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho).

Para servidores efetivos a FRAT deverá ser feita em até 8 (oito) dias após a ocorrência do
acidente, já em casos de servidores regidos pela CLT ou com vínculo por contrato temporário o
registro da CAT deverá ser feito até o primeiro dia útil seguinte ao fato. Este registro poderá ser
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feito por Chefe Imediato, RH ou ainda onde houver SESMT - Público (Goiânia, Anápolis, Jatai,
Quirinópolis e Itumbiara)
Documentos necessários:
FICHA DE REGISTRO DE ACIDENTE DO TRABALHO – FRAT (Servidor Efetivo)
DOCUMENTOS

N.

01 Declaração do Superior Imediato informando que a ocorrência aconteceu no
ambiente de trabalho ou de trajeto; (Diretor/escola). Contendo: local, data, hora e
carimbo do Diretor

02 Cópia da folha ou registro de ponto do mês da ocorrência do acidente, devidamente
preenchida pelo servidor, carimbada e assinada pelo superior imediato ou
responsável pela área de Gestão de Pessoas do Órgão. Xerox

03 Boletim de Ocorrência (Policial, SAMU ou do Corpo de Bombeiros Militar), nos
casos de Acidente de Trajeto; Xerox

04 Documentos Pessoais: (RG, CPF). Xerox

05 Atestado médico – (Com CID, CRM, DIAS, Unidade de Atendimento médico) Xerox

06 Comprovante de Endereço - Xerox

07 FRAT- no caso de servidor do interior, o acidentado deve trazer a FRAT preenchida e
assinada pelo Diretor da Unidade Escolar e as Informações relativas ao atestado
médico deverá ser preenchida pelo médico, que fez o primeiro atendimento.
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COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO-CAT (Contrato e Comissionado)

N.

DOCUMENTOS

OBSERVAÇÃO

01 Declaração do Superior Imediato informando que a ocorrência aconteceu no
ambiente de trabalho ou de trajeto; (Diretor/escola). Contendo: local, data, hora e
carimbo.

02 Cópia da folha ou registro de ponto do mês da ocorrência do acidente, devidamente
preenchida pelo servidor, carimbada e assinada pelo superior imediato ou
responsável pela área de Gestão de Pessoas do Órgão. Xerox

03 Boletim de Ocorrência (Policial, SAMU ou do Corpo de Bombeiros Militar), nos
casos de Acidente de Trajeto; Xerox

04 Documentos Pessoais: (RG, CPF). Xerox

05 Atestado médico – (Com CID, CRM, DIAS, Unidade de Atendimento médico) Xerox

06 Comprovante de Endereço - Xerox

07 Contracheque - Xerox
08 Carteira de Trabalho (número da carteira) Xerox
ORDEM DE SERVIÇO PARA SERVIÇOS REALIZADOS NA PRÓPRIA UNIDADE ESCOLAR
Em várias situações a própria unidade escolar contrata serviços de pequeno porte para manutenção e
outras providências, tais como: capina, limpeza de calhas, limpeza de reservatório, pequenos reparos
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elétricos entre outros. Em todos casos é obrigatório que o responsável pela unidade emita Ordem de
Serviço antes de iniciar os trabalhos.

Importante observar que para cada tipo de trabalho há determinada exigência legal, como se segue
abaixo:
 Trabalhos em altura acima de 2,0 (dois) metros o contratado deve possuir curso sobre
trabalhos em altura NR 35 – Segurança e Saúde no trabalho em altura);
 Trabalhos com reparos elétricos, deve possuir curso NR 10 – Segurança em instalações e
serviços em eletricidade;
 Trabalhos em que há manuseio de máquinas e equipamentos elétricos, tais como maquita,
serra, roçadeira entre outros, deve possuir treinamento de NR 12 – Segurança no trabalho em
máquinas e equipamentos

É importante que esta OS (Ordem de serviço) permaneça arquivada na unidade para todos efeitos e
que se tire xerox dos comprovantes dos cursos acima citados para averiguação se necessário. O
trabalhador deverá assinar e estar ciente dos riscos e do trabalho a ser feito, bem como o
mesmo deverá ser informado sobre local e resultados esperados da contratação evitando reduzir
tempo de trabalho e consequentemente riscos envolvidos.
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA

Este programa que tem a elaboração obrigatória de acordo com a NR 09 - PROGRAMA DE
PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA serve como ferramenta para preservação da
saúde e integridade dos servidores, frente aos riscos dos ambientes de trabalho. Importante ressaltar
que a sua validade é de 2 (dois) anos e nele está previsto “Ações Globais” para que o responsável
pela unidade escolar verifique condições mínimas de funcionamento.

Nestas ações globais está uma sugestão de prazo para limpeza de reservatórios, manutenção de
sistema de ar condicionado, dedetização e desratização das unidades, informações sobre campanhas
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de combate ao Aedes Aegypti entre outras informações de suma importância. Em caso de
discordância sobre prazos para cumprir tais ações, o responsável deverá notificar por escrito o
responsável por elaborar este PPRA e justificar o motivo que poderá ou não ser acatado.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI
Os EPI’s são regulamentados pela NR 06 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL e,
normalmente, são entregues as unidades escolares de Goiânia, Anápolis, Jatai, Quirinópolis e
Itumbiara onde tem SESMT/Público a cada 2 (dois) ou mais anos pelo SESMT/SEDUC.
Mesmo com a entrega programada neste intervalo de tempo eles deverão ser trocados sempre que
necessário. Em caso de desgaste prematuro, perda, roubo ou qualquer situação que inviabilize seu
uso o mesmo deverá ser substituído. Caso necessite o mesmo deverá ser solicitado junto ao
SESMT/SEDUC.

CENTRAL DE GÁS GLP E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO CBMGO
É obrigação do responsável de cada unidade checar condições de uso da unidade e solicitar a emissão
do CERCON. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás faz, gratuitamente, vistoria e emite o
CERCON (Certificado de Conformidade) atestando condições mínimas de uso e segurança das
instalações.
Caso a unidade ainda não possua Central de Gás – GLP em conformidade com normas técnicas do
CBMGO, o responsável pela unidade deverá solicitar a Gerência de Infraestrutura / SEDUC que
providencie a imediata construção da mesma. Observa-se que o CBMGO não emite CERCON se não
houver Central de Gás – GLP em conformidade com Normas Técnicas.
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EXTINTORES DE INCÊNDIO

Todas as unidades escolares que possuem extintores de incêndio em seus prédios deverão fazer a
manutenção e recarga anual de acordo com a NT – 21/2014 do CBMGO, mantê-los com sinalização
adequada e de fácil acesso e visualização, há uma altura de 1.60cm ou sobre suporte de 0.10cm do
chão.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em caso de dúvidas acesse o link do SESMT-SEDUC (Site oficial da Secretaria de Educação) ou
busque informações pelo e-mail: sesmt@seduc.go.gov.br ou telefone (62) 3201-4153.

“Você é o maior responsável pela sua segurança”
Autor desconhecido

6 - ANEXO – ORDEM DE SERVIÇO
Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SEDUC
E-mail: sesmt@seduc.go.gov.br Tel. (062) 3201-4153

SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - SST
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Página 14/16
Versão
01/2019

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SEDUC
E-mail: sesmt@seduc.go.gov.br Tel. (062) 3201-4153

SESMT - SEDUC

SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - SST
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Página 15/16
Versão
01/2019

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SEDUC
E-mail: sesmt@seduc.go.gov.br Tel. (062) 3201-4153

SESMT - SEDUC

SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - SST
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Página 16/16
Versão
01/2019

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SEDUC
E-mail: sesmt@seduc.go.gov.br Tel. (062) 3201-4153

SESMT - SEDUC

