
PARECER N.º 1130/99 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO DE LEI N.º 
0353/99 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Carlos Neder, que institui as 
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPAS), no âmbito da Administração 
Municipal. O projeto determina os objetivos da CIPA, sua composição, as obrigações dos 
membros, suas formas e frentes de atuação e impõe a obrigação de que todas as 
repartições das diversas Secretarias que compõem a Prefeitura do Município de São Paulo, 
bem como as autarquias com pessoal regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais, organizem e mantenham uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes em 
funcionamento.  
O projeto pode prosperar. 
A Lei Orgânica do Município trata das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes 
(CIPAs), no artigo 83, inciso VI, obrigando que os órgãos da administração pública as 
constituam: 
"Art. 83 - Para a organização da administração pública direta e indireta é obrigatório, além 
do previsto nos artigos 37 e 39 da Constituição da República, o cumprimento das seguintes 
normas:  
I....  
VI - os órgãos da administração direta, indireta e fundacional, ficam obrigados a constituir, 
nos termos da lei, comissões internas visando à prevenção de acidentes e, quando assim o 
exigirem suas atividades, o controle ambiental, para assegurar a proteção da vida, do meio 
ambiente e de adequadas condições de trabalho de seus servidores."(grifamos) 
Assim, atendendo ao disposto na Lei Orgânica, o projeto em questão vem para constituir as 
comissões internas visando à prevenção de acidentes.  
No artigo 1º, o projeto estabelece que essas Comissões em questão deverão ser 
organizadas na forma da Norma Regulamentadora n.º 5, editada pela portaria n.º 3.214, de 
08 de junho de 1999. 
A Constituição Federal, no artigo 10, inciso II, alínea "a", do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, dispõe que " fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa 
causa do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de 
acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato. O 
projeto, por sua vez, eleva esse prazo para dois anos, no artigo 2º, acrescendo que também 
a transferência do funcionário não será possível. Essa extensão do prazo pode ser feita 
porque não restringe o direito dos funcionários. 
Em relação ao número de componentes da CIPA, a Norma Regulamentadora n.º 05, no item 
5.2., fixa os números mínimos e máximos, e os fixados pelo projeto estão dentro dos limite 
estabelecidos, de modo que encontra-se em consonância com a legislação federal. 
Por se tratar de matéria sujeita ao quorum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões Permanentes, na 
forma do art. 46, X, do Regimento Interno desta Casa. 
Face ao exposto, o projeto pode ser aprovado, estando amparado pelos artigos 37 e 
"caput", 83, inciso VI, da Lei Orgânica do Município, pelo artigo 10, inciso II, alínea "a", do 
Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal e pela Norma Regulamentadora n.º 
5, editada com a Portaria n.º 3.214, de08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho. 
Opina-se, portanto,  
PELA LEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 28/09/99. 
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