
 

Perguntas Frequentes 

O que é a CIPA? 

É a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Ela é composta por um número limitado de 

funcionários eleitos e indicados. 

Qual o objetivo da CIPA?  

O objetivo é que os funcionários tenham representantes que tomem medidas para garantir sua saúde, 

segurança e boas condições de trabalho.  

O que os membros da CIPA farão? 

Se reunirão todos os meses para conversar sobre possíveis medidas de melhoria e notificarão o 

empregador, a Prefeitura Municipal, sobre elas. Farão visitas em estabelecimentos públicos com o 

objetivo de estudar que medidas podem ser tomadas para o benefício dos funcionários e quais as 

medidas sugeridas já foram anotadas.  

Por que o Município de Cubati implantará a CIPA?  

De acordo com o ministério do trabalho, toda empresa com mais de 20 funcionando devem formar 

uma CIPA. A prefeitura municipal é uma grande empresa e por isso irá garantir que seus funcionários 

tenham uma Comissão Interna de Prevenção de Acidente pensando no bem está deles. 

Quem pode se candidatar? 

Todo e qualquer funcionários públicos Municipais. 

Quem se beneficia?  

Todos os funcionários públicos municipais. 

A CIPA é uma questão política?  

Não! Ela é uma questão organizacional. 

Quem for membro eleito da CIPA precisará trabalhar mais horas?  

Não! Tanto as reuniões mensais quanto as visitas programadas serão feitas em horário habitual de 

trabalho. O funcionário membro da CIPA se ausentará de suas atividades comuns para cumprir suas 

atribuições de Cipeiro. 

Como posso colaborar com a CIPA?  

1° se você acha que seria um bom representante pros trabalhadores, candidate-se. 



2° No dia da eleição vote na pessoa que você acha mais qualificada para o cargo. 

3° quando a Comissão for formada notifique-os de possíveis situações de risco a saúde e segurança em 

seus ambientes de trabalho. 

Como saberemos das medidas tomadas e exigências elaboradas pela CIPA? 

Em todas as reuniões serão feitas atas que ficarão a disponível para qualquer um que tenha interesse 

em se informar. 

Os membros da CIPA serão treinados para fazer o trabalho deles?  

Sim, terão um treinamento de 20 horas que os ensinará a cumprirem todas as exigências de sua função. 


