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“Institui as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes”. 
 
 

 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas 

atribuições legais, amparado especialmente pelo Artigo 69, Inciso VIII, da Lei Orgânica do 
Município e Lei n.º 6.514, de 22 de Dezembro de 1977. 
 
 

Artigo 1º - Instituir as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes – C.I.P.A. 
(núcleos Costa Norte (compreende-se por Núcleo Costa Norte do Bairro Figueiras até a 
Divisa com o município de Caraguatatuba), Centro (compreende-se por Núcleo Centro do 
Bairro Calhetas ao São Francisco) e Costa sul (compreende-se por Núcleo Costa Sul do 
Bairro Toque Toque Pequeno a Boracéia), no âmbito da Administração Municipal, na forma 
da Norma Regulamentadora n° 5, aprovada pela Portaria n.º 3.214 de 08 de Junho de 1978, 
com redação dada pela Portaria n.º 08, de 23 de Fevereiro de 1999, retificada em 12 de 
Julho de 1999, ambas do Ministério do Trabalho, e dá outras providências. 

Artigo 2º - A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – C.I.P.A., tem como 
objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar 
compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde e 
bem estar do trabalhador. 

Artigo 3º - As disposições contidas nesta Lei aplicam-se no que couber aos 
colaboradores desta Prefeitura, das autarquias, das empresas contratadas que prestam 
serviços a todas Secretarias e todos aqueles que estão direta ou indiretamente sob a 
responsabilidade desta Administração. 

 
Artigo 4º - Para cumprir seu objetivo, a C.I.P.A., deverá desenvolver as seguintes 

atividades: 
 
I - realizar inspeções nos respectivos ambientes de trabalho, visando à detecção de riscos 
ocupacionais;  
 
II - estudar as situações de trabalho potencialmente nocivas à saúde e ao bem-estar dos 
servidores, estabelecendo medidas preventivas ou corretivas para eliminar ou neutralizar os 
riscos existentes; 
 
III - investigar as causas e conseqüências dos acidentes e das doenças associadas ao trabalho 
e acompanhar a execução das medidas corretivas até a sua finalização;  
 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
 

ESTÂNCIA BALNEÁRIA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 
 
 

 L E I 
 
 Nº 2054/2010 

 

 2

IV - discutir todos os acidentes ocorridos no mês, visando cumprir o estabelecido no item 
anterior; 
 
V - realizar, quando houver denúncia de risco ou por iniciativa própria, inspeção no 
ambiente de trabalho, dando conhecimento dos riscos encontrados ao responsável pela área, 
à chefia da unidade e a Divisão de Segurança do Trabalho da Secretaria Municipal de 
Administração; 
 
VI - promover a divulgação das normas de segurança e medicina do trabalho, conforme 
preconizadas na N.R.05, zelando pela sua observância; 
 
VII - despertar o interesse dos servidores pela prevenção de acidentes e doenças 
ocupacionais, através de trabalho educativo, estimulando-os a adotar comportamento 
preventivo; 
 
VIII - participar de campanhas de prevenção de acidentes do trabalho promovidas pela 
Prefeitura bem como das convenções da C.I.P.A. da Prefeitura de São Sebastião; 
 
IX - autogerir suas atividades; com integração trimestral entre as regionais; 
 
X - promover a realização de cursos, treinamentos e campanhas que julgar necessários para 
melhorar o desempenho dos servidores quanto à Segurança e Medicina do Trabalho e outros 
afins.  
 

Artigo 5º - A C.I.P.A. será composta paritariamente por representantes dos 
colaboradores e da Administração. 
 
§ 1º - O número de membros titulares e suplentes da C.I.P.A. (Núcleo Centro), considerando 
a ordem decrescente de votos recebidos, observará o dimensionamento previsto no Quadro I 
da N.R. n.º05; levando-se em conta que a Municipalidade se enquadra no grupo C-33 de 
2.501 a 5.000 colaboradores, portanto perfazendo um total de 04 membros efetivos e 04 
suplentes, sendo que deste total, 50% serão indicados pela Administração, e 50% eleitos em 
escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, 
exclusivamente os colaboradores interessados, bastando apenas que estejam no âmbito da 
municipalidade sendo estes, nomeados, concursados ou outros que se equiparem. Considera-
se apenas para fins administrativos e no âmbito da C.I.P.A., o titulo de Presidente para quem 
ficar a cargo e a frente do Núcleo Centro. 
 
§ 2º - O número de membros titulares e suplentes da C.I.P.A. (Núcleo Regional Costa Norte e 
Sul), considerando a ordem decrescente de votos recebidos, observará o dimensionamento 
previsto no Quadro I da N.R. n.º05; levando-se em conta que a Municipalidade se enquadra 
no grupo C-33 de 2.501 a 5.000 colaboradores, portanto perfazendo um total de 04 membros 
efetivos e 04 suplentes, sendo que deste total, 50% serão indicados pela Administração, e 
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50% eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação 
sindical, exclusivamente os colaboradores interessados, bastando apenas que estejam no 
âmbito da municipalidade sendo estes, nomeados, concursados ou outros que se equiparem. 
Considera-se apenas para fins administrativos e no âmbito da C.I.P.A., o titulo de Sub-
Presidente para quem ficar a cargo e a frente dos Núcleos Regionais. 
 

Artigo 6º - Os representantes da Administração serão designados pelo Senhor 
Prefeito Municipal.  
 
§ 1º - É ilimitado o número de inscrições de candidatos para a representação dos 
colaboradores.  
 
§ 2º - Em caso de empate, assumirá o colaborador que tiver maior tempo de serviço na 
Prefeitura.  
 
§ 3º - O mandato dos membros terá a duração de 02 (dois) anos, permitida uma reeleição. 
 
§ 4º - O prazo mínimo para as inscrições de candidatos será de 15 (quinze) dias  
 
§ 5º - O período de propaganda será de 15 dias após o encerramento das inscrições. 
 
§ 6º - A eleição deverá ocorrer no mínimo até 30 dias após a convocação das eleições. 
 
§ 7º - Não há quorum mínimo necessário para a apuração dos votos, considerando-se o 
mesmo facultativo, e tendo-se findado o período de divulgação do pleito. 
 

Artigo 7º - A eleição será organizada pela Divisão de Segurança do Trabalho 
quando da não operacionalidade da C.I.P.A. 
 
§ 1º - Os cargos de Presidente e Sub-Presidentes da C.I.P.A., serão designados pelo Sr. 
Prefeito Municipal, de uma lista tríplice, onde poderá constar qualquer servidor , mesmo que, 
não  participe da eleição.  
 
§ 2º - Os cargos subseqüentes serão escolhidos pelos membros da C.I.P.A., dentre servidores 
sem punição em seu prontuário.. 
 
§ 3º - Será obrigatório aos colaboradores que forem eleitos ou indicados  passarem por 
sabatina sobre  as atividades , obrigações e outros, sobre a C.I.P.A., antes da posse.  
 
§ 4º - No caso de afastamento definitivo ou temporário do Presidente da C.I.P.A., a 
administração indicará o substituto, em dois dias úteis, preferencialmente entre os membros 
da referida comissão.  
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Artigo 8º - A C.I.P.A. (Gestão Regionais e Centro), reunirá todos os seus membros 
pelo menos uma vez por mês, em local apropriado (dentro do perímetro da gestão) e durante 
o horário normal de expediente, obedecendo ao calendário anual, não podendo sofrer 
restrições que impeçam ou dificultem seu comparecimento. 
 
§ 1º - Qualquer servidor poderá participar das reuniões da C.I.P.A. 
 
§ 2º - As proposições da C.I.P.A., serão aprovadas em reunião, mediante votação, e será 
considerada aprovada aquela que obtiver maioria simples de votos. 
 

Competências, Atribuições e toda outra e qualquer preposição necessária à 
matéria, não previstas na redação acima, cabem se reportar ao preconizado na N.R. n.º 05. 
 

Artigo 9º - A término do processo eleitoral, o presidente da comissão eleitoral terá 
o prazo máximo de 10 (dez) dias para encaminhar ao Ministério do Trabalho cópia das atas 
de eleição e de posse dos membros eleitos e para registrar a C.I.P.A., na Delegacia do 
Trabalho.  
 

Artigo 10 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e serão aplicadas 
imediatamente no próximo processo eleitoral. 
                   
 

São Sebastião,   27    de maio de 2010. 
 
 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra. 
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