Anexo I – CIPA da Indústria
da Construção
Portaria MTP n.º 422, de 07 de Outubro de 2021

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA nas
empresas da Indústria da Construção
18.33.1 A empresa que possuir na mesma cidade 1 (um) ou mais canteiros de obra ou frentes de trabalho, com menos de 70 (setenta)
empregados, deve organizar CIPA centralizada.
18.33.2 A CIPA centralizada será composta de representantes do empregador e dos empregados, devendo ter pelo menos 1 (um)
representante titular e 1 (um) suplente, por grupo de até 50 (cinquenta) empregados em cada canteiro de obra ou frente de trabalho,
respeitando-se a paridade prevista na NR 5.
18.33.3 A empresa que possuir 1 (um) ou mais canteiros de obra ou frente de trabalho com 70 (setenta) ou mais empregados em
cada estabelecimento, fica obrigada a organizar CIPA por estabelecimento.
18.33.4 Ficam desobrigadas de constituir CIPA os canteiros de obra cuja construção não exceda a 180 (cento e oitenta) dias, devendo,
para o atendimento do disposto neste item, ser constituída comissão provisória de prevenção de acidentes, com eleição paritária de 1
(um) membro efetivo e 1 (um) suplente, a cada grupo de 50 (cinquenta) trabalhadores.
18.33.5 As empresas que possuam equipes de trabalho itinerantes deverão considerar como estabelecimento a sede da equipe.
18.33.6 As subempreiteiras que pelo número de empregados não se enquadrarem no subitem 18.33.3 participarão com, no mínimo 1
(um) representante das reuniões, do curso da CIPA e das inspeções realizadas pela CIPA da contratante.

3.1 A organização responsável pela obra deve constituir a CIPA por canteiro de obras quando o número de empregados se
enquadrar no dimensionamento previsto no Quadro I da NR05, observadas as disposições gerais dessa Norma.

3.1.2 A organização responsável pela obra está
dispensada de constituir CIPA por frente de trabalho.

1 nomeado por frente de
trabalho

1 nomeado por
frente de trabalho

1 nomeado ao menos por
frente de trabalho

Construtora
A

1 nomeado ao menos
por frente de trabalho

3.1.3.1 O representante nomeado da NR-05 da
organização responsável pela obra pode ser
nomeado como representante para mais de
uma frente de trabalho.

3.2 Havendo no canteiro de obras ou na frente de
trabalho organização prestadora de serviços a
terceiros, essa deve nomear, no mínimo, um
representante da NR-05, quando possuir cinco ou
mais empregados próprios no local.
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3.3 Obras com até 180 (cento e oitenta) dias de duração estão
dispensadas da constituição da CIPA, devendo a Comunicação Prévia de
Obra ser enviada ao sindicato dos trabalhadores da categoria
preponderante do local, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir de
seu registro eletrônico no Sistema de Comunicação Prévia de Obras SCPO.

3.6.1 A organização responsável pela obra deve promover a integração entre a CIPA, quando
existente, e o representante nomeado da NR-05, quando aplicável, no canteiro de obras e na
frente de trabalho, observadas as disposições gerais dessa Norma.

CIPA
Nomeado

Treinamento
3.5.1 O representante nomeado da NR-05 deve participar de
treinamento com carga horária mínima de oito horas, considerando o
disposto no item 1.7 da NR-01 e observadas as disposições gerais dessa
Norma, com o seguinte conteúdo:
a) noções de prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao
trabalho;
b) estudo do ambiente e das condições de trabalho, dos riscos
originados no processo produtivo e das medidas de prevenção, de
acordo com a etapa da obra; e
c) noções sobre a legislação trabalhista e previdenciária relativas à
segurança e saúde no trabalho.

Conclusão da Obra

3.7 A CIPA do canteiro de obras será considerada encerrada, para todos os efeitos, quando
as atividades da obra forem finalizadas.
3.7.1 Consideram-se finalizadas as atividades da obra, para os efeitos de aplicação do
disposto nessa Norma, quando todas as suas etapas previstas em projetos estiverem
concluídas.
3.7.2 A conclusão da obra deverá ser formalizada em documento próprio pelo responsável
técnico da obra e cuja cópia deve ser encaminhada - física ou eletronicamente - ao
sindicato da categoria dos trabalhadores predominante no estabelecimento.

Pontos de melhoria do anexo I da NR-5 :
a) Quadro I mais objetivo;
b) Definição do que é término da obra;
c) Envolvimento do sindicato laboral com a
comunicação da SCPO;
d) CIPA centralizada para os prestadores de serviço;
e) Melhor articulação entre contratante e contratadas

