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PARECER Nº 565/2001 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL E 
TRABALHO SOBRE O PROJETO DE LEI 353/1999 
Proposição de autoria do nobre Vereador Carlos Neder, o Projeto de Lei 353/1999 tem o 
objetivo de instituir as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes - CIPAs no âmbito da 
Administração Pública Municipal. O texto proposto faz referência à organização das CIPAs, 
sua formação, objetivos, atividades, funcionamento, composição, eleição de seus membros, 
suas atribuições. Argumenta o ilustre autor que todos os estabelecimentos que contratam 
trabalhadores pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT estão obrigados, por 
lei federal, a constituir as CIPAs. A legislação não abrange, contudo, os servidores públicos 
estatutários. À Administração Municipal falta este importante instrumento de prevenção 
eproteção da saúde do trabalhador. 
Já tendo tramitado pelas Comissões para os quais foi designado - todas se posicionaram de 
modo favorável à sua aprovação - o projeto retorna a esta Comissão de Saúde, Promoção 
Social e Trabalho para manifestação sobre substitutivo apresentado pela Comissão de 
Finanças e Orçamento.  
Tendo em vista os aspectos relacionados ao interesse público da presente proposição, ratifica-
se o parecer anteriormente emitido por esta Comissão de Saúde, Promoção Social e Trabalho, 
em que se ressalta o caráter oportuno de estender a obrigatoriedade das CIPAs para a 
Administração Municipal. A instituição das CIPAs permitirá uma abordagem integrada das 
condições de trabalho, favorecendo a prevenção e a promoção da saúde dos funcionários 
municipais. Considerando que o substitutivo em análise mantém os objetivos iniciais do 
proponente sem afetar de forma significativa o texto original e que as alterações apresentadas 
são procedentes uma vez que imprimem ao projeto flexibilidade, maior adequação técnica e 
de redação, esta Comissão manifesta-se FAVORAVELMENTE à aprovação do projeto nos 
termos do substitutivo da Comissão de Finanças e Orçamento.  
Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social e Trabalho, 27/06/2001. 
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