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PARECER Nº 701/2008 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE 
ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 410/06. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Aurélio Nomura, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de apresentação, nos processos licitatórios, do Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais (PPRA) e Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) e 
regulamentação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, pelas empresas 
prestadoras de serviços que possuam empregados.   
Segundo justifica o autor, o objetivo da proposta é “estimular as empresas de serviço no 
Município de São Paulo a se adequarem às Normas Regulamentadoras introduzidas na 
Consolidação das Leis do Trabalho pela Lei nº 6.514/77 e Portaria 3.214/78, com a 
finalidade precípua de zelar pela saúde e dar segurança aos nossos trabalhadores 
diminuindo o risco de acidentes nas empresas, por meio da aplicação do PPRA – Programa 
de Prevenção a Riscos Ambientais e o PCMSO – Programa de controle Médico e Saúde 
Ocupacional”. 
Ainda em sua justificativa, esclarece que: “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”. 
A Douta Comissão de Constituição e Justiça e Participação Legislativa manifestou-se pela 
legalidade. 
Também favorável, posicionou-se a Comissão de Administração Pública.  
O presente projeto de lei é de grande relevância, haja vista que além de garantir que as 
normas de segurança do trabalho sejam cumpridas em prol do trabalhador, visa também a 
proteção do meio ambiente. 
Discutem-se aqui matérias de elevado interesse público, destacando-se: a proteção dos 
trabalhadores, prevista no artigo 7º, inciso XXII, da Constituição Federal, bem como a 
garantia prevista no artigo 225, “caput”, da Constituição Federal, que reza o seguinte: 
“Todos têm direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 
Pela essencialidade da matéria tratada, esta Comissão é favorável à proposta apresentada.  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, em 12/06/2008. 
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