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Durante muitos anos no serviço público federal, as 

ações na área de Vigilância e Saúde do trabalhador 

eram dispersas e orientavam-se pelas Normas 

Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho, 

destinadas ao trabalhador da iniciativa privada.

No entanto a partir de 2010, com a criação da 

Portaria Normativa do MPOG Nº 03 de 07 de maio 

intitulada como Norma Operacional de Saúde do 

Servidor Público Federal – NOSS, os órgãos e entidades 

da Administração Pública Federal passaram a ter um 

grande desafio, o de implementar ações de promoção e 

vigilância aos ambientes de trabalho, priorizando a 

prevenção de riscos à saúde do servidor, a avaliação 

ambiental e a melhoria das condições de trabalho.

A Norma Operacional de Saúde do Servidor Público 

Federal - NOSS integra o conjunto de ações da Política de 

Norma Operacional de Saúde do Servidor e 
Comissão Interna de Saúde do Servidor Público

Neste informativo daremos uma atenção especial a Comissão Interna de Saúde do Servidor Público - CISSP que se 

equipara com a CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da iniciativa privada regulamentada pela NR5 

do MTE.

Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor 

Público Federal, e é resultado de um processo de 

discussão, encontros e oficinas, que teve a participação 

de técnicos de diversos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal, sob coordenação do 

Departamento de Saúde, Previdência e Benefícios do 

Servidor – DESAP/SRH/MP, com a finalidade de criar um 

instrumento que oriente a implantação de serviços e o 

desenvolvimento de ações inerentes às áreas de 

Vigilância e Promoção à Saúde do Servidor Público 

Federal. 

A Norma estabelece Conceitos, Diretrizes, além das 

Competências e Atribuições de alguns personagens que 

tem participação fundamental na implementação da 

Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do 

Servidor Público.

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS

Comissão Interna de
Saúde do Servidor Público

Propor ações voltadas à promoção da saúde e à humanização do trabalho, 
em especial a melhoria das condições de trabalho, prevenção de acidentes, 
de agravos à saúde e de doenças relacionadas ao trabalho;

Propor atividades que desenvolvam atitudes de co-responsabilidade no 
gerenciamento da saúde e da segurança, contribuindo, dessa forma, para a 
melhoria das relações e do processo de trabalho;

Valorizar e estimular a participação dos servidores, enquanto 
protagonistas e detentores de conhecimento do processo de trabalho, na 
perspectiva de agentes transformadores da realidade.

Participar, acompanhar e indicar à CISSP e/ou à equipe de vigilância e 
promoção as situações de risco nos ambientes e processos de trabalho, 
apresentar sugestões para melhorias e atender às recomendações 
relacionadas à segurança individual e coletiva.

Servidor
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A CISSP contará em seu dimensionamento com servidores titulares e suplentes dos seguimentos dos técnicos 

administrativos e docentes.

A ideia é que a CISSP seja implantada em todos os Campi do IFRJ, atuando no levantamento das condições de 

trabalho visando à detecção de riscos ocupacionais, confeccionando e atualizando os mapas de riscos do campus em 

que está instalada, propondo medidas preventivas e/ou corretivas para substituir, neutralizar ou reduzir os riscos 

existentes e promovendo e participando de campanhas e ações de promoção da saúde e prevenção de doenças e 

acidentes do trabalho.

É de extrema importância lembrar que de acordo com o Art. 14 da NOSS. A norma operacional é de observância 

obrigatória pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal.

A CISSP no IFRJ
O Serviço de Saúde e Segurança do Trabalhador do IFRJ 

vem preparando-se para atender a Norma Operacional de 
Saúde do Servidor, e uma das metas é a implantação da 
Comissão de Saúde do Servidor Público.

A equipe aguarda a aprovação do regulamento 
desenvolvido, onde cria, no âmbito do Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, a 
Comissão Interna de Saúde do Servidor Público – CISSP 
estabelecendo: 

PROCESSO ELEITORAL

INTEGRAÇÃO CISSP & CIPA (DAS CONTRATADAS)

DIMENSIONAMENTO

ATRIBUIÇÃO DA CISSP
E SEU MEMBROS

CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS
DA CISSP

ORGANIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO

Curta nossa página no facebook!
Serviço de Saúde e Segurança do Trabalhador - IFRJ.


