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Este projeto de lei tem por objetivo estimular as empresas prestadoras de serviço no Município de 
São Paulo a se adequarem às Normas Regulamentadoras introduzidas na Consolidação das Leis 
do Trabalho pela Lei n.o 6.514/77 e Portaria 3.214/78, com a finalidade precípua de zelar pela 
saúde e dar mais segurança aos nossos trabalhadores diminuindo o risco de acidentes nas 
empresas, por meio da aplicação do PPRA - Programa de Prevenção à Riscos Ambientais e o 
PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. 
 
A importância desses Programas é indiscutível e não é o tema primordial de nossa tese. Nosso 
intuito é revelar a necessidade de se fazer constar em nossa legislação municipal a iniciativa do 
poder público, por meio dos processos licitatórios, exigência da apresentação dos referidos 
programas. 
Para nos situarmos ao assunto em tela, segue breve relato sobre os objetivos dos programas: 
 
1.) PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
 
A Norma Regulamentadora - NR-9, estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, 
por parte de todos os empregadores e instituições que admitam empregados, do Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, visando a preservação da saúde e da integridade dos 
trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da 
ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo 
em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Para efeito desta NR 
(Norma Regulamentadora) consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e 
biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou 
intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. 
 
2.) PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
 
A Norma Regulamentadora n.o 7, contida na Portaria 3.214/78, estabelece que todos os 
empregadores, e instituições que admitam trabalhadores como empregados (independentemente 
da quantidade de empregados), têm a obrigatoriedade de elaborar e implementar um programa de 
saúde ocupacional (PCMSO) para sua empresa com o objetivo de promover e preservar a saúde 
de seus trabalhadores. 
O PCMSO não é um programa isolado e que se basta a si mesmo. Não! Ele deverá sempre levar 
em consideração o que dizem as demais NRs (Normas Regulamentadoras)! Por exemplo: se, ao 
implementar a NR (Norma Regulamentadora)- 9 - (PPRA), encontra-se ruído insalubre no 
ambiente, então o PCMSO determinará a realização de audiometrias. Se a NR (Norma 
Regulamentadora)-6 fala que o protetor auricular é um equipamento de proteção individual, o 
médico deverá indicá-lo para aquele trabalho (se as medidas preventivas e/ou coletivas ainda não 
forem eficientes ou possíveis). 
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Feita as considerações acima e comprovada a importância dos referidos programas, elucidamos 
que as licitações no município de São Paulo são disciplinadas pela Lei Municipal n° 13.278/02, 
no que for compatível com o disposto na Lei Federal n° 8.666/93. 
As Licitações destinam-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, 
propiciando igual oportunidade a todos os participantes, sendo processada e julgada na estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. 
 
Diante do exposto, podemos concluir que, a obrigatoriedade da apresentação dos referidos 
programas por parte das empresas prestadoras de serviços interessadas em participar dos 
processos licitatórios na cidade de São Paulo, estará contribuindo, não só, para uma maior 
igualdade de condições e moralidade entre os concorrentes, bem como, garantindo o 
cumprimento das legislações trabalhistas e zelando pela integridade física dos funcionários 
prestadores de serviços. 
 
Por entendermos, ser o tema apresentado de relevante importância, solicitamos aos nobres pares 
desta Casa, a aprovação da presente propositura. 


