
COMPLEMENTO A AULA 2 – NR-18 

SSST – Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho 

CIPA significa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Seu objetivo é "observar e 

relatar as condições de risco nos ambientes de trabalho e solicitar medidas para reduzir até 

eliminar o riscos existentes e/ou neutralizar os mesmos..." Sua missão é, portanto, a 
preservação da saúde e integridade física dos trabalhadores e de todos os que interagem 

com a empresa (aqueles que prestam serviço para a empresa). 

Cabe à CIPA investigar os acidentes e promover e divulgar o zelo pela observância das 
normas de segurança, bem como a promoção da Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes (SIPAT). 

Aos trabalhadores da empresa compete indicar à CIPA situações de risco, apresentar 
sugestões e observar as recomendações quanto à prevenção de acidentes, utilizando os 

equipamentos de proteção individual (EPIs) e de proteção coletiva fornecidos pelo 

empregador, bem como submeter-se a exames médicos previstos em Normas 
Regulamentadoras, quando aplicável. 

Vale lembrar que a CIPA não trabalha sozinha!! O seu papel mais importante é o de 

estabelecer uma relação de diálogo e conscientização, de forma criativa e participativa, 

entre gerentes e colaboradores em relação à forma como os trabalhos são realizados, 
objetivando sempre melhorar as condições de trabalho, visando a humanização do 

trabalho. 

 

Cadastro Específico do INSS - CEI 

Deverão efetuar a Matrícula CEI no prazo máximo de até 30 dias do início de sua atividade, junto à 

Receita Federal do Brasil: 

a) o equiparado à empresa isenta de registro no CNPJ; 

b) o proprietário do imóvel, o dono da obra ou o incorporador de construção civil, pessoa física 

ou pessoa jurídica; 

c) a empresa construtora, quando contratada para execução de obra por empreitada total; 

d) a empresa líder do consórcio, no caso de contrato para execução de obra de construção civil 

mediante empreitada total celebrado em nome das empresas consorciadas; (Redação dada pela 

Instrução Normativa RFB nº 1.238, de 11 de janeiro de 2012); 

e) o produtor rural contribuinte individual e o segurado especial, quando da comercialização de 

sua produção diretamente com: Mais informações 

1. adquirente domiciliado no exterior (até 11/12/2001, EC no 33/01);  

2. consumidor pessoa física, no varejo;  

3. adquirente pessoa física, não-produtor rural, para venda no varejo a consumidor 

pessoa física;  

4. outro produtor rural pessoa física;  

5. outro segurado especial;  

6. empresa adquirente, consumidora, consignatária ou com cooperativa;f) contribuinte 

individual, quando equiparado a empresa em relação aos segurados que lhe prestem 

serviços; 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2012/in12382012.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2012/in12382012.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/previdencia/defaultcei.htm#Mais informações (produtor rural)


Estão dispensados de matrícula no CEI: 

I - os serviços de construção civil, tais como os destacados no Anexo VII com a expressão "(SERVIÇO)" 

ou "(SERVIÇOS)", independentemente da forma de contratação; 

II - a construção sem mão-de-obra remunerada e desde que o proprietário do imóvel ou dono da obra seja 

pessoa física, não possua outro imóvel e a construção seja: 

a) residencial e unifamiliar;  

b) com área total não superior a 70m2 (setenta metros quadrados);  

c) destinada a uso próprio;  

d) do tipo econômico ou popular; e  

e) executada sem mão-de-obra remunerada; 

III - a reforma de pequeno valor, assim conceituada como aquela de responsabilidade de pessoa jurídica, 

que possui escrituração contábil regular, em que não há alteração de área construída, cujo custo 

estimado total, incluindo material e mão-de-obra, não ultrapasse o valor de 20 (vinte) vezes o limite 

máximo do salário-de-contribuição vigente na data de início da obra. 

 

O que é PPRA? 
 

1) O QUE É PPRA ? 

São as iniciais do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais - PPRA. Trata-se de uma 

legislação federal, especificamente a Norma Regulamentadoras no 09, emitida pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego no ano de 1994. 

QUAL É O OBJETIVO DO PPRA ? Estabelecer uma metodologia de ação que garanta a 

preservação da saúde e integridade dos trabalhadores, frente aos riscos dos ambientes de 

trabalho. 

QUAIS SÃO OS RISCOS AMBIENTAIS ? Para efeito do PPRA, os riscos ambientais são os 

agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de 

sua natureza, concentração, intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos 

à saúde dos trabalhadores. 

QUEM ESTÁ OBRIGADO A FAZER O PPRA ? A elaboração e implementação do PPRA é 

obrigatória para todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como 

empregados. Não importa grau de risco ou a quantidade de empregados. Assim, tanto um 

condomínio, uma loja ou uma refinaria de petróleo, todos estão obrigados a ter PPRA, cada 

um com suas próprias características e complexidade. 

QUEM DEVE ELABORAR O PPRA ? São legalmente habilitados os Técnicos de Segurança, 

Engenheiros de Segurança e Médicos do Trabalho. 

O PPRA É UM DOCUMENTO QUE DEVE SER APRESENTADO À FISCALIZAÇÃO DO 

MINISTÉRIO DO TRABALHO ? O PPRA é um programa de ação contínua, não é um 

documento. Já o documento-base gerado quando de sua elaboração e as ações que compõem 

o programa podem ser solicitados pelo Fiscal. Caso a empresa possua o documento-base e 

não existam evidencias de que esteja sendo praticado, o Fiscal entenderá que o programa 

NÃO EXISTE. 


