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15-0541/2003 
"Prefeitura do Município de São Paulo 
GABINETE DA PREFEITA 
Ofício A.T.L. nº 559/03 
São Paulo, 10 de SETEMBRO de 2003. 
Senhor Presidente 
Reportando-me ao Ofício ATL nº 531/03, de 2 de setembro de 2003, com o qual encaminhei 
à deliberação dessa Egrégia Câmara o Projeto de Lei nº 570/2003, que dispõe sobre os 
benefícios devidos aos servidores municipais em decorrência de acidente de trabalho ou de 
doença profissional ou do trabalho, nos termos da Lei nº 8.989, de 29 de outubro de 1979, 
pelo presente solicito a Vossa Excelência seja procedida na citada proposição as alterações 
que se seguem. 
As modificações pretendidas incidem sobre os artigos 11 e 14 da propositura, dos quais 
deverão ser suprimidos, sob pena de comprometimento de sua intelecção, o vocábulo 
"salvo" (segunda parte do artigo 11) e a frase "seja ideologicamente falsa" (parte final da 
alínea "b" do inciso II do artigo 14), que por equívoco constaram desses dispositivos, 
devendo ser observadas as seguintes redações: 
"Art. 11. A Administração não responderá pelos agravamentos ou complicações resultantes 
de acidente do trabalho ou de doença profissional ou do trabalho, ainda que deles resulte 
morte, se o acidentado não se sujeitar ao tratamento médico preconizado ou a ele não se 
submeter pela forma e nas condições que lhe forem indicadas, bem como se o abandonar 
antes de lhe ser concedida, por escrito, a alta médica." 
"Art. 14. A comprovação referida no "caput" do artigo 13 desta lei processar-se-á mediante 
sindicância, exclusivamente nos seguintes casos: 
I - acidente ocorrido no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para 
aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do 
servidor; 
II - acidente sofrido pelo servidor no local e horário de trabalho, quando: 
a) o fato não tiver sido presenciado por nenhuma testemunha; 
b) ainda que o fato tenha sido presenciado por testemunha, houver indícios de falsidade na 
Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT. 
Parágrafo único. A sindicância mencionada neste artigo será realizada pelo órgão no qual o 
servidor se encontre em exercício, observando-se, na seqüência, o disposto no parágrafo 
único do artigo 13 desta lei." 
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência protestos de elevado apreço e da mais distinta 
consideração. 
MARTA SUPLICY 
Prefeita 
Ao 
Excelentíssimo Senhor 
ARSELINO TATTO 
Presidente da Câmara Municipal de São Paulo" 
 

 
Epl0570-2003 


