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1. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

De acordo com o DECRETO nº. 7.602 de 7 de novembro de 2011, A Política 

Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho – PNSST tem por objetivos a 

promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador e a 

prevenção de acidentes e de danos à saúde advindos/relacionados ao trabalho ou 

ainda que ocorram no curso dele, por meio da eliminação ou redução dos riscos 

ambientais. 

A atenção integral à saúde dos trabalhadores compreende a construção de 

ambientes e processos de trabalho saudáveis, o fortalecimento da vigilância de 

ambientes e processos e agravos relacionados ao trabalho. 

Trabalhar sem as condições necessárias pode interferir nos resultados dos 

serviços e na saúde do trabalhador, portanto para fazer um trabalho da promoção 

da saúde é necessário ter o conhecimento dos riscos ambientais: físicos, 

químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, e estes devem ser 

identificados, avaliados e controlados. 

Atualmente nenhum setor da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim – SP possui o 

mapa de risco. Como preconiza a NR-5 é dever de a CIPA elaborar este mapa. 

Faço parte da CIPA e também trabalho no SESMT, eu e meus colegas víamos 

com muita dificuldade a elaboração deste mapa devido à falta de recursos 

humanos e materiais. Acho de fundamental importância o conhecimento dos 

riscos locais para poder iniciar um trabalho de prevenção, muitos trabalhadores e 

até mesmo chefias não vêem importância no uso de EPI’s, tendo conhecimento 

dos riscos existentes no seu local de trabalho, o trabalhador daquele setor ficará 

mais receptivo e consciente da necessidade do uso de EPI’s.  

 

2. OBJETIVOS 

Representar graficamente todos os riscos ambientais encontrados nos diversos 

setores. 

Instalar os mapas de risco na Prefeitura Municipal de Mogi Mirim – SP. 

Reunir informações necessárias para estabelecer o diagnóstico da situação de 

segurança e saúde ocupacional.  

Elaborar programas de atenção à saúde dos trabalhadores de acordo com o risco 

a que estiverem expostos. 
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Diminuir acidentes e doenças do trabalho. 

3. PLANO DE AÇÃO 

- Realização de visitas duas vezes na semana pelo SESMT e com a participação 

em escala de revezamento dos integrantes da CIPA. 

- Elaboração do mapa de riscos pela CIPA. 

- Elaboração de questionários para avaliação dos setores, será feita perguntas 

aos trabalhadores sobre o ambiente de trabalho, se existem risco físico, químico, 

biológico, ergonômico e de acidente, se existe EPC no local, se usam EPI’s, se 

tiveram treinamento sobre o uso destes. 

- Entrega dos questionários aos trabalhadores pela CIPA. 

- Identificação dos riscos ambientais dos setores conforme NR-5, qualificando os 

riscos simbolicamente através de círculos, com suas respectivas cores e 

tamanhos. 

- Entrega de plantas formatadas e questionários preenchidos ao SESMT. 

- SESMT analisa os questionários em conjunto com a CIPA e elaboram relatório 

com sugestões de melhorias. 

- SESMT encaminha o relatório à assessoria técnica da Divisão de Gestão de 

Pessoas – DGP, solicitando um parecer sobre as melhorias e prazo para 

conclusão. 

- Após elaboração e aprovação, o mapa de riscos será impresso, enquadrado e 

afixado nos respectivos departamentos, em local de fácil visualização. Depois de 

afixados, os trabalhadores do setor serão orientados sobre os riscos existentes no 

mapa de riscos. 

- Após fixação dos quadros o SESMT e a CIPA promoverá um evento de 

sensibilização dos riscos ambientais, a fim de orientar os trabalhadores sobre os 

riscos existentes à que estão expostos e leitura do mapa. 

- Elaboração de programas de atenção à saúde, pelo SESMT através do 

resultado dos riscos existentes na Prefeitura Municipal de Mogi Mirim – SP. 

- A cada nova gestão da CIPA, o mapa de riscos será refeito, conforme 

cronograma elaborado na gestão anterior visando o controle da eliminação dos 

riscos apontados.
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4. CRONOGAMA 

Item AÇÕES 

MESES 

2013 
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

01 
Visita duas vezes na semana pelo SESMT e integrantes da CIPA em escala 
de revezamento. 

 X X X         

02 Elaboração do mapa de riscos pela CIPA.       X X     

03 Elaboração de questionários para avaliação dos riscos nos setores. X            

04 Entrega dos questionários aos trabalhadores pela CIPA. X            

05 
Identificação dos riscos conforme NR5, qualificando os riscos simbolicamente 
através de círculos, com suas respectivas cores e tamanhos. 

 X X X         

06 Entrega de plantas formatadas e questionários preenchidos ao SESMT.     X        

07 
Análise pelo SESMT e CIPA dos questionários para elaboração de relatório 
com sugestões de melhorias. 

    X        

08 Encaminhamento do relatório pelo SESMT a Divisão de Gestão de Pessoas.      X       

09 Impressão, enquadramento e fixação do Mapeamento de Riscos       X X     

10 
Orientação e treinamento dos trabalhadores do setor com relação a leitura do 
mapa e sensibilização com relação aos riscos presentes no setor. 

        X    

11 
Elaboração de programas de atenção a saúde, pelo SESMT, através do 
resultado dos riscos existentes na Prefeitura Municipal de Mogi Mirim. 

      X X X    

12 
Elaboração de cronograma de avaliação do mapa de riscos para a próxima 
Gestão da CIPA. 

         X   

   3 



 

 

5. INVESTIMENTO 

INVESTIMENTO  (24 meses) 

Especificação Valor unitário Valor total 

2 Pacotes de Papel A4 – 500 folhas R$ 18,00 R$   36,00 

4 Canetas Esferográficas – Azul  R$   0,80 R$     3,20 

300 litros de combustível R$   2,49 R$ 747,00 

3 Cartuchos para impressora – recarga – preto R$ 20,00 R$   60,00 

3 Cartuchos para impressora – recarga – colorido  R$ 30,00 R$   90,00 

                                                                                                   Total: R$ 936,20 

 

6. AVALIAÇÃO 

Quando todos os setores da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim – SP tiverem 

afixado o mapa de riscos e os trabalhadores tiverem recebido instruções de uso e 

importância de EPI’s, o SESMT poderá fazer o trabalho de promoção da saúde 

baseado nos dados coletados e manter um relatório de estatística para aferir se 

diminuiu os acidentes e doenças do trabalho e a CIPA fazer inspeções nos locais 

para verificar se as instruções estão sendo seguidas. 
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