
11.6. PORTARIA DA CIPA 

 

 

PORTARIA Nº 1.165 DE 12 DEAGOSTO DE  2008. 

Regulamenta a composição, o 
funcionamento e atribuições da 
Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes, no âmbito da 
administração pública estadual, 
conforme o que dispõe o art. 3º da i-

Instrução Normativa n. 06/2004 e dá 
outras providências. 

  

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das 
prerrogativas conferidas no Decreto n. 5.757, de 21 de maio de 2003, e com 
fundamento nos arts. 95, XV, e 100, § 9º, da Constituição do Estado de Goiás e 
as instruções da NR-5/1997, RESOLVE: 

Art. 1º Estabelecer a composição,o funcionamento e as atribuições da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA,no âmbito da 
Administração Pública Estadual. 

Art 2º DA ORGANIZAÇÃO 

2.1 A CIPA deverá ser constituída nos meses de fevereiro e agosto, a cada 
dois anos. 

2.2 O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de dois anos, 
permitida uma reeleição. 

2.3 Os representantes dos servidores, titulares e suplentes, serão eleitos em 
escrutínio secreto, do qual só poderão participar os servidores efetivos e 
empregados permanentes da administração pública. 

2.4 Caso não exista número necessário de servidores a se candidatarem à 
eleição ou após a eleição não se obtenha o número necessário, o dirigente do 
órgão deverá, então, designar, entre os servidores efetivos e/ou empregados 
permanentes, tantos quanto for necessário à composição da CIPA. 

2.5 Os Representantes do empregador, titulares e suplentes serão indicados 
pelo dirigente do órgão entre os servidores do estabelecimento de vínculo 
efetivo ou emprego permanente. 

2.6 Empossados os membros da CIPA o órgão ou entidade deverá 
protocolizar, em até 10 dias, no Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador - CEREST, cópia das atas de eleição e de posse e o calendário 
anual de reuniões ordinárias. 

 

 

Art. 3º DO TREINAMENTO 



3.1 O órgão ou entidade deverá promover o treinamento para os membros da 
CIPA, titulares e suplentes antes da posse; sendo primeiro mandato da CIPA, o 
treinamento será realizado no prazo máximo de 30(trinta) dias, contado a partir 
da posse. 

3.2 O dirigente do órgão deverá liberar os membros da CIPA, titulares e 
suplentes dentro do prazo previsto no item anterior para realização do 
treinamento. 

3.3 O treinamento de que trata o item 3.1 deverá ser realizado pela Escola de 
Governo nos meses de março e setembro, a cada dois anos; 

3.4 Havendo qualquer impedimento de ordem administrativa para realização do 
referido treinamento pela Escola de Governo, o mesmo poderá ser ministrado 
pelo órgão através de seu SESMT, mediante prévia autorização da Gerência 
de Saúde e Prevenção. 

Art. 4º DO FUNCIONAMENTO 

4.1  A CIPA terá reuniões ordinárias de acordo com o cronograma 
preestabelecido; 

4.2 A CIPA terá reuniões extraordinárias quando:  

a) Houver risco grave e iminente que necessite de aplicação de medidas 
corretivas de emergência. 

b) Ocorrer acidente do trabalho grave ou fatal. 

c) Houver solicitação de uma das representações ou da Gerência de 
Saúde e Prevenção. 

Art. 5º O plano de trabalho da CIPA deverá contemplar as sugestões e 
orientações determinadas pela Gerência de Saúde e Prevenção. 

Art. 6º A SIPAT deverá ser realizada, anualmente, na 4ª semana do mês de 
setembro de cada ano. 

Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA, em Goiânia, 12 de agosto de 
2008. 

 

 

Jorcelino José Braga 

Secretário de Estado da Fazenda 

 


