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Instrução Normativa nº 003/2018
 
 

Estabelece regulamentos para concessão dos benefícios aos
Integrantes das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes –
CIPA.
 

 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO no uso

de suas atribuições legais,, no uso de suas atribuições legais previstas na alínea “h”, Inciso I, art. 7º, da Lei
nº 17.257, de 25 de janeiro de 2011, e a edição da Lei nº 19.145, de 29 de dezembro de 2015, com base no
disposto no art. 15, caput, incisos I e V da Lei 19.145/2015; que dispõe sobre a Política de Segurança e
Saúde no Trabalho dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Estado de Goiás, em especial ao artigo
24, que versa sobre os direitos e benefícios aos Integrantes das Comissões Internas de Prevenção de
Acidentes – CIPAs resolve editar a seguinte:

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA:
 
Art. 1º Para assegurar os direitos e benefícios, o servidor deverá ser integrante da CIPA

e/ou ser designado pelo dirigente do órgão, para cumprir as atribuições da CIPA no estabelecimento.
Art. 2º O integrante da CIPA ou servidor designado para cumprir as atribuições, deverá

frequentar o curso regular de capacitação para os integrantes de CIPA, promovidos pela Escola de
Governo e/ou SESMT Público do órgão.

Art. 3º O integrante da CIPA ou servidor designado para cumprir as atribuições, deverá
participar de no mínimo 08 (oito) reuniões ordinárias anuais, com registro de assinatura nas atas de
reunião.

Art. 4º Os integrantes da CIPA ou servidores designados para cumprir as atribuições,
deverão apresentar e registrar na Ata da 1ª reunião ordinária um Plano de Trabalho bianual, contendo no
mínimo:

a) período estabelecido para elaboração do mapa de riscos do estabelecimento;
b) data de previsão da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho;
c) data para realização da campanha de prevenção contra AIDS;
d) e outras atividades.
 Art. 5º A cada trimestre o Presidente da CIPA, ou o Vice-Presidente, bem como os

servidores designados pelo dirigente do órgão ou da entidade para cumprir as atribuições da CIPA,
deverão encaminhar ao SESMT Público, cópia das atas das reuniões ordinárias com as comprovações das
atividades realizadas, para subsidiar a declaração de comprovação de direitos e benefícios.

Art. 6º Após análise nas documentações apresentadas, e comprovadas às atividades, o
SESMT Público emitirá declaração de benefícios para o servidor, indicando o período de aquisição e o
período de gozo solicitado pelo requerente.



Art. 7º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

 

 

JOAQUIM CLÁUDIO FIQUEIREDO MESQUITA

Secretário de Gestão e Planejamento

 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E
PLANEJAMENTOda SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, aos 13 dias do
mês de junho de 2018.

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOAQUIM CLAUDIO FIGUEIREDO MESQUITA,
Secretário (a), em 13/06/2018, às 16:50, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 2877857
e o código CRC A59CCF76.
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Ofício Circular nº 71/2018 SEI - SEGPLAN
 

GOIANIA, 24 de julho de 2018.
 
 

Ao Exmo. Senhor
Cel. Marcio André de Moraes
Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar 
Goiânia - GO
 
 
 
 
Assunto: Instrução Normativa - CIPA
 

Senhor Comandante-Geral,
 
Considerando a necessidade de dar cumprimento ao disposto no artigo 24º, da Lei nº

19.145/2015, que versa sobre a Política de Segurança e Saúde no Trabalho dos Servidores do Poder
Executivo.

Considerando que a presente Instrução Normativa nº 003/2018-SEGPLAN
(2877857) objetiva estabelecer requisitos mínimos a concessão dos direitos e benefícios aos integrantes
das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes – CIPAs e Designados aos órgãos do Poder
Executivo do Estado de Goiás, conforme transcreve-se: 

Art. 24. Para o regular funcionamento das CIPAs, são garantidos aos seus integrantes os seguintes direitos: 
I – afastamento de suas atribuições laborais de rotina por, pelo menos, duas horas e meia semanais, para
desempenho exclusivo de suas funções na CIPA; 
II – gozo anual, conferido ao Presidente, Vice-Presidente e Secretário da CIPA, de 5 (cinco) dias corridos de
dispensa do serviço; 
III – gozo anual, conferido aos demais membros e/ou aos servidores designados para cumprimento das
atribuições da CIPA, de 3 (três) dias corridos de dispensa do serviço. 
§ 1º O benefício previsto no inciso I deste artigo, mediante contraditório e ampla defesa, poderá ser cassado
por ato do dirigente do órgão ou da entidade, a partir de declaração da Gerência de Saúde e Prevenção, por
meio dos SESMTs Públicos, que ateste não se encontrar o membro da CIPA no desempenho das respectivas
atribuições. 
§ 2º Os benefícios contemplados nos incisos II e III deste artigo somente serão deferidos mediante declaração
da Gerência de Saúde e Prevenção, por meio dos SESMTs Públicos, que ateste ter o servidor efetivamente
cumprido as suas atribuições junto à CIPA, previstas em plano de trabalho bianual e, inclusive, participado
de, no mínimo, 8 (oito) reuniões anuais. 
§ 3º Em qualquer das hipóteses previstas nos incisos deste artigo, consideram-se como de efetivo exercício,
para todos os efeitos legais, as referidas ausências.   

Por oportuno, a Instrução Normativa nº 003/2018-SEGPLAN, foi publicada no Diário
Oficial do Estado de Goiás, em 20/06/2018, conforme evento nº 3393397, razão pela
qual encaminhamos para conhecimento e adoção das providências ali especificadas.



 

Atenciosamente,

 

JOAQUIM MESQUITA

Secretário de Gestão e Planejamento   

Documento assinado eletronicamente por JOAQUIM CLAUDIO FIGUEIREDO MESQUITA,
Secretário (a), em 26/07/2018, às 14:44, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 3393396
e o código CRC AED31B79.

 

 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E
PLANEJAMENTO

AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO - Bairro SETOR OESTE - CEP 74125-125 - GOIANIA -
GO - Nº 1945, Setor Oeste 32016506

 

Referência: Processo nº 201800005012783 SEI 3393396
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