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PARECER Nº 1087/2019 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 562/2017 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do vereador Conte Lopes, que institui o 
Programa de vacinação domiciliar de idosos e pessoas com deficiência. 

De acordo com o texto, o referido Programa é destinado a cidadãos com 60 (sessenta) 
anos ou mais ou pessoas com deficiência, que, uma vez solicitado, receberão vacinas no 
próprio domicílio, desde que comprovadamente estejam impossibilitados de se deslocar até os 
locais de vacinação, para receberem as vacinas contra gripe, pneumonia, difteria e tétano, as 
obrigatórias por força de lei e doses de reforço. O Programa será desenvolvido por meio da 
Secretaria de Saúde. 

O autor aponta, por meio da exposição de motiva apresentada, que os idosos e 
pessoas com deficiência têm alterações imunológicas importantes e, por isso, são mais 
suscetíveis ao surgimento de algumas doenças e que, muitas vezes, ficam impossibilitados de 
comparecerem aos postos de vacinação por motivos diversos: condições físicas e  financeiras 
de locomoção. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa considerou que o PL 
garante o acesso universal e igualitário à saúde, conforme previsto pela Constituição e no  está 
no continho no art. 196 e na Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 213, inciso I, exarando 
parecer pela legalidade, na forma de um SUBSTITUTIVO,  tornando a presente propositura em 
autorizativa. 

Por meio de requerimento (pág. 14) o vereador Paulo Frange solicitou informações  ao 
Executivo sobre a viabilidade da propositura. Cabe ressaltar que nas páginas 15 e 16, por 
equívoco, a autoria do presente PL foi apresentada como se fosse da vereadora Rute Costa, 
fato que não procede. 

A Coordenadoria do Programa Municipal de Imunização, bem como a Secretaria 
Municipal de Saúde, se manifestaram contrários ao Projeto de Lei por entenderem que  o 
Decreto nº 36.851/97, regulamentado pela Lei 12.326/97 já atende ao contido no PL proposto. 

A Lei supra citada "cria o dia municipal de vacinação do idoso e o programa de 
vacinação em idosos internados ou recolhidos em instituições geriátricas", e consta em seu 
artigo 2º: 

Art. 2º O Executivo providenciará a vacinação dos idosos internados em instituições 
municipais, conveniadas ou contratadas da rede pública, bem como dos residentes ou 
internados em instituições asilares, casas de repouso e casas geriátricas. 

Observa-se que a presente propositura contempla e amplia este benefício para as 
pessoas com deficiência. 

Assim, é possível, a luz do substitutivo proposto pela CCJLP que torna autorizatório o 
PL, seu prosseguimento, promovendo uma discussão na comissão de mérito relativa ao 
assunto saúde, sem que haja a decisão deste relator em propor voto contrário ao mesmo. 

Ante o exposto, considerando a relevância e o interesse público deste projeto, bem 
como as competências da Comissão, somos FAVORÁVEIS a propositura nos termos do 
substitutivo apresentado pela CCJLP. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 26 de junho de 2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/06/2019, p. 125 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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