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REGULAMENTO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO 
DE ACIDENTES DAS FACULDADES IDAAM 

 
 

TÍTULO I 
DA NATUREZA E OBJETIVO 

 
Art. 1º Este Regulamento dispõe sobre a constituição e funcionamento da Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA – das Faculdades IDAAM. 
  
Art. 2º 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. 
 
Parágrafo único. A CIPA deverá abordar as relações entre o homem e o trabalho, 
objetivando a constante melhoria das condições de trabalho para prevenção de 
acidentes e doenças decorrentes do trabalho. 
 
 

TÍTULO II 
DA CONSTITUIÇÃO 

  
Art. 3º A CIPA, instituída por ato do Diretor Geral das Faculdades IDAAM, obedece 
à legislação vigente e é integrada pelos seguintes membros: 

I. Os representantes dos empregados, relacionados da seguinte forma:  
II. Vice-Presidente; 1º Secretário; e 2 suplentes; 
III. Os representantes do empregador, relacionados da seguinte forma: 

Presidente; 2º Secretário; e 2 Suplentes. 
 
Art. 4º Os membros da CIPA são indicados da seguinte forma: 

I. Os mencionados no inciso I, Art. 3º, são indicados por seus pares através de 
votação secreta, do qual participam todos os empregados interessados, 
conforme descreve o Art. 5º e 6º; 

II. Os mencionados nos incisos II, Art. 3º, serão indicados pelo Diretor Geral das 
Faculdades IDAAM. 

 
§ 1° O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de dois anos, 
permitida uma reeleição. 
 
§ 2° O empregador designará entre seus representantes o Presidente da CIPA, e os 
representantes dos empregados escolherão entre os titulares o Vice-presidente. 
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CAPÍTULO I 
DO PROCESSO ELEITORAL 

 
Art. 5º Compete ao empregador convocar eleições para escolha dos representantes 
dos empregados na CIPA, até sessenta dias antes do término do mandato em curso.  
 
Art. 6º O processo eleitoral observará as seguintes condições: 

I. Publicação e divulgação de edital em locais de fácil acesso e visualização, no 
mínimo 45 dias antes do término do mandato em curso; 

II. Inscrição e eleição individual; 
III. Liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento; 
IV. Realização da eleição no mínimo 30 dias antes do término do mandato da 

CIPA; 
V. Realização de eleição em dia normal de trabalho, respeitando os horários de 

turnos e em horário que possibilite a participação da maioria dos empregados; 
VI. Voto secreto; 

VII. Apuração dos votos em horário normal de trabalho, com acompanhamento de 
representante do empregador e dos empregados, em número a ser definido 
pela comissão eleitoral; 

VIII. Havendo participação inferior a 50% dos empregados na votação, não haverá 
a apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá organizar outra votação 
que ocorrerá no prazo máximo de 10 dias. 

IX. Assumirão a condição de membros titulares e suplentes, os candidatos mais 
votados; 

X. Em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço no 
estabelecimento. 

 
 

TÍTULO III 
DAS ATRIBUIÇÕES 

 
Art. 7º Constituem-se atribuições da CIPA: 

I. Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no 
trabalho; 

II. Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de 
problemas de segurança e saúde no trabalho;  

III. Identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar um mapa de riscos, 
com a participação do maior número de trabalhadores; 

IV. Promover, anualmente a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho – SIPAT; 
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V. Realizar verificações nos ambientes e condições de trabalho visando a 
identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e 
saúde dos trabalhadores; 

VI. Requisitar ao empregador e analisar as informações sobre questões que 
tenham interferido na segurança e saúde dos trabalhadores. 

 
Art. 8º São atribuições do Presidente da CIPA: 

I. Convocar os membros para as reuniões da CIPA; 
II. Manter o empregador informado sobre os trabalhos da CIPA. 

 
Art. 9º São atribuições dos empregados: 

I. Colaborar com a gestão da CIPA; 
II. Indicar à CIPA e ao empregador situações de riscos e apresentar sugestões 

para melhoria das condições de trabalho; 
III. Observar e aplicar no ambiente de trabalho as recomendações quanto a 

prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho; 
IV. Participar da eleição de seus representantes. 

 
 

TÍTULO IV 
DO FUNCIONAMENTO 

 
Art. 10. A CIPA terá reuniões ordinárias mensais, de acordo com o calendário 
preestabelecido. 
 
Parágrafo único. As reuniões da CIPA serão realizadas durante o expediente 
normal da empresa e em local apropriado. 
 
Art. 11. As atas ficarão no estabelecimento à disposição dos Agentes da Inspeção 
do Trabalho – AIT. 
 
Art. 12. O membro titular perderá o mandato, sendo substituído por suplente, 
quando faltar a mais de quatro reuniões ordinárias sem justificativa. 
 
 

CAPÍTULO I 
DA SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

 
Art. 13. A Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT) tem 
como objetivo integrar e conscientizar os trabalhadores sobre a importância de 
conservar e proteger a saúde e a integridade física dos mesmos. 
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Art. 14. As empresas devem anualmente, de acordo com a NR-5 da Portaria Nº 33 
(27/10/83), promoverem a SIPAT, desenvolvendo palestras, tendo temas voltados 
para segurança e saúde do trabalhador. 
 
 

TÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 15. Este regulamento sofrerá adaptações ou alterações por força de 
determinações dos órgãos oficiais ou por necessidades institucionais internas 
mediante proposta do Diretor Geral, da Mantenedora ou do CONSU. 
 
Art. 16. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor Geral das Faculdades 
IDAAM. 
 
Art. 17. Alterações neste Regulamento devem ser discutidas e aprovadas pelo 
CONSU. 
 


