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PARECER n° 982/2019  DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 156/2017. 

Este parecer tem como objeto o Projeto de Lei 156/2017, de autoria do Nobre Vereador 
Arselino Tatto, que obriga a Prefeitura do Município de São Paulo a manter nas unidades 
integrantes da Rede Municipal de Educação, o auxiliar ou técnico de enfermagem. 

De acordo com o texto, o Projeto ora proposto tem por objetivo central manter em 
atividade nas Unidades Educacionais da Rede Municipal, auxiliar ou técnico de enfermagem, o 
qual deverá atuar "sob a coordenação de um enfermeiro", conforme  a Lei Federal 7498/1986 
(Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras providências). Deste 
modo, ponderamos sobre a efetivação, de fato, da coordenação deste profissional por parte do 
enfermeiro, já que o mesmo encontra-se em outro espaço físico e não no âmbito da Unidade 
Escolar, o que pode dificultar o acompanhamento do referido auxiliar de enfermagem, como 
exarado na Lei Federal 7498/1986. Outro aspecto de cunho administrativo, diz respeito a 
manter no espaço escolar sala de enfermagem, bem como armazenamento de medicamentos 
e insumos médicos, o que contraria o proposito do espaço educacional, devendo inclusive 
tratar de coleta de material biológico e descarte correto de medicamentos e insumos 
contaminantes. 

Outro aspecto a ser analisado diz respeito ao disposto na Portaria SME nº 5767/11, 
que instituiu o Programa de Prevenção de Acidentes e Primeiros socorros, que propiciou a 
formação e preparação de servidores para atuar em situações de emergência, bem como 
prestar os primeiros socorros, encaminhando, o estudante, jovem ou criança, quando 
necessário, para a UBS- Unidade Básica de Saúde, a fim de receber o tratamento adequado, o 
que seria o mesmo a ser adotado pelo profissional auxiliar de enfermagem, sob a supervisão 
de enfermeiro. 

Cabe destacar também o disposto na Portaria SME nº 1692/05, que autoriza os 
profissionais de educação a ministrar medicamentos, mediante solicitação expressa e por 
escrito  dos pais e portando prescrição do médico responsável, o que ocorre nas escolas 
municipais há 12 anos. 

A Comissão de Administração Pública realizou Audiência Pública em 28/06/2017, não 
apresentando nenhuma inscrição para debate do mesmo, dando por realizada a mesma. Em 
23/08/17, a Comissão de Saúde, Promoção Social e Trabalho e Mulher, também realizou 
audiência pública, não havendo manifestação sobre o mesmo. 

Destacamos que outros Projetos de Lei de mesma natureza já foram apresentados 
nesta Casa, a saber: PL 188/15 e PL 31/11, respectivamente, obriga a Prefeitura do Município 
de São Paulo a manter nas unidades da Rede Municipal de Educação auxiliar técnico em 
enfermagem e sobre a obrigatoriedade de manutenção de um profissional Auxiliar de 
Enfermagem, nas unidades da rede pública municipal de creches e escolas de educação 
infantil, ambos vetados com o mesmo argumento: 

" O auxiliar técnico de enfermagem integram os quadros da Secretaria Municipal de 
Saude,.....nos termos da Lei nº 16122, de 15 de janeiro de 2015. Para cumprimento da 
obrigação prevista pela proposta legislativa e sua lotação para atuação na Rede Municipal de 
Ensino, seria necessário... não só o fornecimento de todos os equipamentos e materiais.... à 
execução dos trabalhos, mas principalmente o remanejamento de parcela significativa desses 
profissionais, que exercem suas funções em unidades de saúde, ou até mesmo a criação de 
novos cargos e consequente contratação mediante concurso público........o projeto de lei em 
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tela, além de legislar sobre matéria atinente à ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, cuja 
competência é privativa do Executivo, implicará para seu integral atendimento, aporte 
significativo de recursos, por demandar, em cada unidade educacional, a presença de pelo 
menos dois profissionais- auxiliar ou técnico de enfermagem e enfermeiro, considerando a 
sistemática adotada pela Lei Federal nº 7498/86, que inviabiliza qualquer coordenação à 
distancia." 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, manifestou-se 
favoravelmente, pela Legalidade pelo reconhecimento do interesse público da iniciativa, mas 
chamamos a atenção da relatoria, por se tratar de matéria própria do executivo e pelas razões 
de veto de Projetos anteriores de mesmo teor. 

Sala da Comissão de Administração Pública, em 12.06.2019. 

Gilson Barreto - (PSDB)  - Presidente 

Antonio Donato - (PT) -Relator 

Alfredinho - (PT) 

Jonas Camisa Nova - (DEM) 

Zé Turin - (PHS) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/06/2019, p. 94 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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