
PUBLICADO DOC 19/06/2009, PÁG. 85 
 
 
 
PARECER Nº 508/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0675/08. 
Trata-se de projeto de lei de iniciativa dos nobres Vereadores Carlos Neder e Cláudio 
Prado, que versa acerca da do funcionamento das Comissões Internas de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) no âmbito de toda Administração Municipal, inclusive Secretarias e 
órgãos que compõem a Prefeitura do Município de São Paulo, cuja articulação se dará 
por um Conselho de Representantes da CIPA. 
Sob o aspecto de vista da legalidade, a proposta apresentada não possui condições de 
prosperar, pois veicula matéria de iniciativa privativa do Sr. Prefeito, nos termos do 
art. 37, § 2º, inciso IV e do art. 70, inciso XIV, ambos da nossa Lei Orgânica. 
Com efeito, nos termos do art. 37, § 2º, inc. IV, da Lei Orgânica do Município, compete 
ao Prefeito a iniciativa das leis que disponham sobre organização administrativa e, 
consoante preconiza o art. 70, inc. XIV do mesmo diploma legal, compete ainda ao 
Chefe do Executivo iniciar o processo legislativo para dispor sobre estrutura, 
organização e funcionamento da administração municipal. 
Esta mesma ordem de considerações se impôs no julgamento da constitucionalidade 
dos artigos 54 e 55 da Lei Orgânica do Município, que tratam dos Conselhos dos 
Representantes e da Lei n° 13.881, de 30 de julho de 2004, que nos moldes da 
presente propositura dispõe sobre a composição, funcionamento e atribuições dos 
Conselhos de Representantes. Na ocasião o E. Tribunal de Justiça (Adin. n° 118.997-
0/4-00), por unanimidade, entendeu que as referidas disposições normativas 
afrontavam o Princípio da Separação dos Poderes, sendo, portanto, inconstitucionais. 
Conforme ressalta o acórdão, proferido no âmbito da ação direta de 
inconstitucionalidade, acima citada, “há que se reconhecer que a Câmara Municipal 
exorbitou no exercício de sua função legislativa, invadindo área de competência do 
Executivo, com o que afrontou também o princípio da separação de Poderes, bem 
como as normas que delimitam o campo de fiscalização do Poder Legislativo (cf. arts. 
5° e 150 c/c 144 da Constituição do Estado de São Paulo)”9.   
Na oportunidade, também decidiu o referido Tribunal que: 
“Tem-se, pois, que a legislação impugnada se recente de vício formal, uma vez que 
afronta o princípio de que compete exclusivamente ao Governador do Estado a 
iniciativa de leis que disponham sobre ‘criação das Secretarias de Estado’, no qual está 
ínsita a competência exclusiva do Chefe do Executivo também para as leis que 
estabeleçam as atribuições destas Secretarias e dos órgãos e entidades incumbidos da 
administração pública, princípio esse que é de observância obrigatória pelo Município 
(cf. arts. 24, § 2º, nº 2, combinado com o art. 144 da Constituição do Estado de São 
Paulo). Por outro lado, dita legislação interfere na ‘direção superior da administração’, 
que, no âmbito municipal, deve ser exercida exclusivamente pelo Prefeito, com auxílio 
dos Secretários Municipais (cf. art. 47, II, c/c art. 144 da Constituição do Estado de 
São Paulo).” 
“O sistema democrático tido como participativo, a que se apega a Câmara Municipal 
nas suas informações, não se presta para que, em seu nome, e a pretexto de ampliar 
a participação popular na gestão da coisa pública, venha a ser criado um órgão, tal 
como ocorre no caso, que possa exercer a fiscalização e o controle do Poder Executivo 
fora dos lindes traçados pela norma constitucional.” 
Assim, face à violação de competência originalmente atribuída ao Chefe do Executivo, 
temos uma flagrante infringência ao princípio constitucional da independência e 
harmonia entre os Poderes, previsto no art. 2º da Carta Magna, repetido no art. 5º da 
Constituição do Estado de São Paulo e no art. 6º de nossa Lei Orgânica, já sendo 



entendimento pacífico em nossa jurisprudência que nem mesmo a sanção tem o 
condão de afastar a inconstitucionalidade formal decorrente do vício de iniciativa (Adin 
nº 13.882-0, TJESP; Adin nº 1.070, STF, j. 23.11.94). 
Ante o exposto somos, 
PELA ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste projeto na hipótese de 
recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do art. 79 do Regimento Interno. 
 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 17/6/09 
Celso Jatene – PTB – Relator 
Aurélio Miguel – PL (abstenção) 
Gabriel Chalita – PSDB  
Gilberto Natalini – PSDB  
José Olímpio – PP  
Kamia – DEM 
 
VOTO EM SEPARADO DO VEREADOR JOÃO ANTONIO E DO VEREADOR ABOU ANNI DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 0675/08 
Trata-se de projeto de lei de iniciativa dos nobres Vereadores Carlos Neder e Cláudio 
Prado, que versa acerca da do funcionamento das Comissões Internas de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) no âmbito de toda Administração Municipal, inclusive Secretarias e 
órgãos que compõem a Prefeitura do Município de São Paulo, cuja articulação se dará 
por um Conselho de Representantes da CIPA. 
A propositura reúne condições de prosseguimento porque versa sobre matéria de 
interesse local do Município e encontra fundamento no art. 30, inciso I, da Constituição 
Federal e art. 13, inciso I, da Lei Orgânica Paulistana.  
Explicando acerca da expressão ‘interesse local dos Municípios’, explana a jurista 
Fernando Dias Menezes de Almeida10 o seguinte: 
[...] Já se percebe, pois, que muito da problemática das competências municipais gira 
necessariamente em torno da conceituação do que seja esse “interesse local”, que 
aparece na Constituição substituindo o “peculiar interesse” municipal do direito 
anterior. 
A respeito desta última expressão já se solidificara toda uma construção doutrinária, 
avalizada pela jurisprudência de nossos Tribunais, no sentido de fazer coincidir o 
peculiar interesse com o interesse predominante do Município. 
HELY LOPES MEIRELLES (1981:86) bem explica o porquê dessa equivalência: 
‘Peculiar interesse não é interesse exclusivo do Município; não é interesse privativo da 
localidade; não é interesse único dos munícipes. Se se exigisse essa exclusividade, 
essa privatividade, essa unicidade, bem reduzido ficaria o âmbito da administração 
local, aniquilando-se a autonomia de que faz praça a Constituição. Mesmo porque não 
há interesse municipal que o não seja reflexamente da União e do Estado-membro, 
como também não há interesse regional ou nacional, que não ressoe nos Municípios, 
como partes integrantes da Federação brasileira, através dos Estados a que 
pertencem. O que define e caracteriza o peculiar interesse, inscrito como dogma 
constitucional, é a predominância do interesse do Município sobre o Estado ou a União’. 
No mesmo sentido a lição de SAMPAIO DÓRIA (1928:v.XXIV,419): 
‘O entrelaçamento dos interesses dos Municípios com os interesses dos Estados, e com 
os interesses da Nação, decorre da natureza mesma das coisas. O que os diferencia é 
a predominância e não a exclusividade’[...]. 
A propositura institui medida que versa sobre a saúde do trabalhador e encontra 
fundamento ainda nos arts. 219 e 220 da Lei Orgânica que rezam, respectivamente: 
 “Art. 219. O Município, coordenando sua ação com a União, o Estado e as entidades 
representativas dos trabalhadores, desenvolverá ações visando à promoção, proteção, 



recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e 
agravos advindos das condições de trabalho, através de: 
I – controle das condições de segurança, redução e eliminação das nocividades do 
trabalho, promovendo condições dignas e seguras de trabalho;” 
“Art. 220. O Município assegurará a participação de representantes dos trabalhadores 
nas decisões em todos os níveis em que a segurança do trabalho e a saúde do 
trabalhador sejam objeto de discussão e deliberação”.  
Para a sua aprovação a propositura dependerá do voto da maioria absoluta dos 
membros da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, incisos III e XII da Lei Orgânica. 
Ante o exposto somos, 
PELA LEGALIDADE. 
 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 17/6/09 
Abou Anni – PV  
João Antonio – PT  
 


