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JUSTIFICATIVA - PL 0348/2015 
A presente proposta pretende criar na cidade de São Paulo o Centro de Diagnóstico, 

Acolhimento e Tratamento de Tuberculose, assim garantindo a todo o cidadão que utiliza o 
sistema de saúde pública o tratamento especializado para o tratamento desta doença. 

A proposta encontra respaldo jurídico nos artigos 24, XII e 30, lI da Constituição 
Federal, bem como no artigo 215 da Lei Orgânica do Município, que ratifica a competência 
municipal para regulamentar as ações e serviços de saúde. 

Além disso, a competência dessa Casa ampara-se na competência municipal para 
legislar sobre assuntos predominantemente locais, nos termos dos artigos 13, I, e 37 da Lei 
Orgânica do Município, bem como art. 30, I, da Constituição Federal. 

Ressalta-se, ainda, que a Lei Orgânica do Município não mais prevê a iniciativa 
privativa ao Prefeito para apresentação de projetos de lei que versem sobre serviços públicos, 
como, aliás, não poderia deixar de ser, visto que tal previsão não encontrava respaldo na 
Constituição Federal. 

O objetivo da criação deste Centro é propiciar o acolhimento e tratamento do paciente 
diagnosticado com tuberculose em unidade especializada, garantindo o atendimento médico 
adequado para este tipo de enfermidade. 

Hoje muitos sãos atendidos em unidades básicas de saúde e acabam por receber um 
atendimento muito distante de suas necessidades. 

No Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, em 2011 foram registrados 70 
mil novos casos de Tuberculose e 4,6 mil mortes em 2010. (MS, ago/2012) 

No Estado de São Paulo foram registrados 16.917 novos casos de pacientes com 
tuberculose e 922 óbitos registrados em 2010. (Boletim TB, 2011, CVE) 

Já na nossa cidade em 2011 foram registrados 5997 novos caso de pacientes com 
tuberculose e no mesmo ano foram registrados 301 óbitos. (TB WEB, Julho de 2012) 

Por este motivo se faz necessário à implantação na cidade de São Paulo do Centro de 
Diagnóstico, Acolhimento e Tratamento de Tuberculose. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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