
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

9ª Reunião do GT Empresas 

Data: 30 de abril de 2019 

Horário Previsto 09h15min Início 09h15min 

Pauta:  Sistema de priorização de risco e fiscalização de empresas 

Participantes: Tiago de Souza Godoi Junior, CREA-PR; Eduardo Lutero Lúcio, Sanepar; Andreia 

Aristides da Silva, SESA; Débora Cordeiro Machado, SESA ; Ten. Marcos Vidal da Silva 

Junior, CEPDEC. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Ten. Vidal Iniciou a reunião mostrando o modelo do método de análise de risco provável, 

voltado à priorização de empresas que devam receber as fiscalizações integradas. 

Andreia Indicou que possuem também informações acerca dos acidentes de trabalho 

cadastrados no Sistema Nacional de Notificações de Agravos (SINAN) do Ministério 

da Saúde utilizado para a notificação de acidentes e agravos da saúde do trabalhador 

entre outros. Este Sistema se constitui na obtenção das informações sobre a situação 

de saúde dos trabalhadores através dos registros dos agravos em que são 

acometidos no exercício de seu trabalho formal e informal e atendidos na rede de 

saúde. O sistema funciona adequadamente e as informações são muito fidedignas 

no Paraná. De maneira geral, qualquer situação que saia da normalidade é 

cadastrada, podendo-se ter estatísticas que indiquem a existência de possíveis 

lapsos com relação à segurança no trabalho. 

Os dados são cadastrados como Intoxicação e Acidente de trabalho. Dentre os dados 

notificados estão os acidentes de trabalho graves e as intoxicações por substâncias 

químicas. 

A atividade da Secretaria de Saúde é principalmente de capacitar e de acompanhar 

os trabalhos que são desenvolvidos pelos Técnicos municipais. Não obstante, fazem 

as fiscalizações in loco quando necessário. 

Débora Citou uma situação de empresa de reciclagem de tambores que apresentava 

problemas com relação à segurança no trabalho. Os resíduos dos produtos e mesmo 

de outros produtos que ficavam sobre os tambores causaram acidentes nos 

trabalhadores. 

Letícia Sugeriu a inserção do campo sobre auto de infração ambiental no método, indicando 

a ocorrência prévia de problemas ambientais. Teria-se que verificar os dados no SGA 

do IAP ou com os órgãos de licenciamento municipais e federal. 

Citou também que houve a intervenção do Ministério Público na questão do 

licenciamento ambiental, de maneira a garantir que haja o corpo técnico mínimo e 

que este corpo técnico seja concursado para que seja autorizada a passagem da 

competência do órgão estadual para o municipal. 
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Tiago Seria interessante também considerar a quantidade de produto existente. Empresas 

maiores possuem maior quantidade de produtos e, portanto, uma possibilidade 

maior de ocorrer o impacto. 

Lutero Não se pode desconsiderar, no entanto, as questões de atenuação. Por vezes, 

empresas maiores possuem maior potencial de risco, porém possuem também 

mecanismos de controle melhores e mais efetivos, o que indicaria que uma empresa 

menor poderia ter maior probabilidade de sofrer acidentes. 

Além disso, pode-se verificar dados das empresas que precisam ter o cadastro de 

atividades potencialmente poluidoras do IBAMA, necessário a todas elas. 

Ten. Vidal Incluiu os campos sugeridos de acidente no trabalho. E sugeriu vistorias para o mês 

de junho. Para tanto, será finalizado o preenchimento do método e, com base nos 

aspectos propostos, serão realizadas as fiscalizações para posterior verificação da 

efetividade do método para priorização. 

Ten. Vidal Encerrou a reunião às 11h10min. 

DELIBERAÇÕES 

 Ten. Vidal solicitará informações aos órgãos responsáveis para finalizar o método de 

priorização. 

 SESA/CEST  – Acidentes no Trabalho 

 CRQ/CREA – Responsáveis Técnicos 

 IBAMA/IAP/SMMA – Autos de infração 

 CB – Certificado de vistoria 

 Prefeitura – Alvará 

 MPPR – Ações em curso 

 Participantes realização fiscalização integrada nas empresas elencadas para verificar a 

efetividade do método. 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

 Resultados da aplicação do método; 

 Realização de Simulado. 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 24 de julho de 2019. 

Horário: 09h15min. 

Local: CREA-PR Regional Curitiba. 

Endereço: Rua Pe. Germano Mayer, 1169, Cristo Rei, Curitiba-PR. 



 

 


