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O que é a CIPA?  

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes é uma comissão paritária formada por 

representantes dos empregados e do empregador, que trata da implementação, do desenvolvimento e da 

mobilização dos empregados e empregador, para a preservação da vida e a promoção da segurança e 

saúde dos trabalhadores. 

 

Qual objetivo?  

A CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a 

tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do 

trabalhador. 

 

Como é feita a eleição? 

A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados de acordo com o 

dimensionamento previsto no Quadro I da NR-5. Sendo que, os representantes do empregador, titulares 

e suplentes, serão por ele designado e os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão 

eleitos mediante escrutínio secreto pelos empregados. 

A documentação referente ao processo eleitoral da CIPA, incluindo as atas de eleição e de posse e o 

calendário anual das reuniões ordinárias, deve ficar no estabelecimento à disposição da fiscalização do 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

Quantos funcionários compõem o quadro? 

O numero de integrantes da CIPA é variável e é definido por um quadro de dimensionamento que fica 

anexo a NR 05. Para o dimensionamento são necessários os seguintes dados:  

 Ramo de atuação da empresa: ATIVIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR 

  Quantidade de funcionários: 149 

 Grupo de risco: C-34 / Grau de risco: 03 
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 Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE): 86.10-1 

 

 

De acordo com quadro e os dados necessários acima citados, a ASSOCIAÇÃO TIRADENTES DOS 

POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE RONDÔNIA (ASTIR), 

possuí em seu quadro de membros da CIPA quatorze (14) funcionários. Sendo destes 14, sete (07) são 

indicados pela Direção e sete (07) eleitos mediante escrutínio secreto pelos empregados. 

 

 

            

Atenciosamente, 

Raiana Bezerra  

Técnica em Segurança do Trabalho 
Reg.0000776/RO 

 

 


