COMUNICADO AOS SERVIDORES
MUNICIPAIS
A CIPA da Prefeitura de Iguape irá realizar um novo
processo de eleição, para formar uma nova gestão.
Participe, Seja um agente multiplicador!
O que é?
A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) é um instrumento que os trabalhadores
dispõem para tratar da prevenção de acidentes do trabalho, das condições do ambiente do trabalho e
de todos os aspectos que afetam sua saúde, segurança e bem estar. A CIPA é regulamentada pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) nos artigos 162 a 165 e pela Norma Regulamentadora 5
(NR-5), contida na portaria 3.214 de 08.06.78 baixada pelo Ministério do Trabalho.
Objetivos:
O objetivo básico da CIPA é fazer com que empregadores e empregados trabalhem conjuntamente na
tarefa de prevenir acidentes e melhorar a qualidade do ambiente de trabalho, de modo a tornar
compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do
trabalhador.
Quem pode participar e como?
Todos os funcionários do município de Iguape podem participar, o processo de seleção será através de
eleição interna que ocorrerá em todo município e divulgado através de editais.
Por que participar?
Além de estar colaborando efetivamente com a saúde e segurança dos funcionários você será
receberá treinamento para agir de acordo com as normas trabalhistas vigentes, e será um agente
multiplicador sempre ensinando e aprendendo cada dia mais.
A função terá alteração?
Suas atividades da função não serão alteradas, você irá agir como agente fiscalizador, de acordo com
o treinamento recebido, a CIPA terá reuniões mensais onde serão discutidos aspectos relacionados à
saúde, segurança e bem estar de todos os servidores municipais do município de Iguape, as reuniões
serão realizadas em horário normal de trabalho.
Trabalhos:
No ano de 2013 foram realizados diversos trabalhos relacionados aos aspectos de Saúde e Segurança
do Trabalho, como treinamentos aos funcionários de diversos setores, entrega de EPI’s, solicitações
entre outros. Porém o trabalho não para, ainda temos muito que conquistar para conseguirmos
melhorar nosso ambiente de trabalho. Participe seja um agente multiplicador e faça a diferença no
seu trabalho e com o seu trabalho.

Cronograma: Faça sua inscrição de acordo com o cronograma, ligue no Paço Municipal (3848 6802)
fale com Alex (Téc. de Segurança) e deixe seu nome, ou Andréia (fonoaudióloga), presidente da CIPA
2013.
Data
15 a 30 de janeiro/2014
04 a 07 de fevereiro/2014
10 de fevereiro/2014
12 a 14 de fevereiro/2014
14 de fevereiro/2014

Evento
Inscrições para candidatos a CIPA
Votação com urna volante
Apuração dos votos
Treinamento dos eleitos e indicados
Posse da CIPA

Alguns trabalhos de 2013.

Treinamentos: (motoristas/merendeiras)

Alguns trabalhos de 2013.

Treinamentos: (dpto. Obras/coletores)

“Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos.”

