
�Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes;

�É uma comissão formada por 
representantes do Empregador e representantes do Empregador e 
dos Empregados ;

�Tem a missão de preservar a 
integridade física e a saúde dos 
trabalhadores e de todos que 
interagem com a empresa.

A prevenção de acidente e 
doenças decorrentes do 

trabalho, de modo a tornar 
compatível  compatível  

permanentemente o 
trabalho com a 

preservação da vida e a 
promoção do trabalhador.

� Empresas privadas;

� Empresas públicas;

� Sociedades de economia mista;

� Órgãos da administração direta e indireta;� Órgãos da administração direta e indireta;

� Instituições beneficentes;

� Associações recreativas;

� Cooperativas;

� Quaisquer outras instituições que admitam 
trabalhadores como empregados.



� Os Representantes do Empregador, titulares e 
suplentes, sãosãosãosão por ele designadospor ele designadospor ele designadospor ele designados;

� Os Representantes dos Empregados, titulares e � Os Representantes dos Empregados, titulares e 
suplentes, são eleitos por voto secretosão eleitos por voto secretosão eleitos por voto secretosão eleitos por voto secreto;

� Podem participar exclusivamente os 
empregados interessados independentemente 
de sua filiação sindical.

�O mandato dos membros da CIPA, eleitos pelos 
empregados, tem duração de um anotem duração de um anotem duração de um anotem duração de um ano, sendo sendo sendo sendo 
permitida uma reeleiçãopermitida uma reeleiçãopermitida uma reeleiçãopermitida uma reeleição.

�A dispensa arbitrária ou sem justa causa de um �A dispensa arbitrária ou sem justa causa de um 
empregado eleito para cargo de direção da 
CIPA é proibida desde o registro de sua 
candidatura até um ano após o fim de seu 
mandato.

� Realizar a cada reunião, avaliação do cumprimento 
das metas fixadas em seu plano de trabalho e 
discutir as situações de riscos que foram 
identificadas;

� Participar da implementação e do controle da � Participar da implementação e do controle da 
qualidade das medidas de prevenção necessárias, 
bem como da avaliação das prioridades de ação nos 
locais de trabalho; 

� Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação 
preventiva na solução de problemas de segurança e 
saúdes no trabalho; 

� Realizar periodicamente, verificações nos ambientes 
e condições de trabalho visando a identificação de 
situações que venham a trazer riscos para a 
segurança e saúde dos trabalhadores; 

� Identificar os riscos do processos de trabalho, e � Identificar os riscos do processos de trabalho, e 
elaborar o mapa de riscos; 

� Divulgar informações relativas a segurança e saúde 
no trabalho;

� Promover, anualmente, em conjunto com o SESMT, 
quando houver, a Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho - SIPAT.

� Semana Interna de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho;

� A semana deve ser de no mínimo 20 horas (um 
turno), podendo até chegar ao ideal de 40 horas 
(dois turnos);(dois turnos);

� Pelo menos 30 dias antes da realização da 
Semana, uma comissão deve ser criada para 
elaborar a programação a ser desenvolvida.


