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PARECER Nº 1226/2009 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 51/08. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Cláudio Prado, institui no 
Município o “Serviço de Orientação Espiritual” em todos os Hospitais Públicos 
Municipais e Guarda Civil Metropolitana na cidade de São Paulo, o qual será presidido e 
administrado por um Capelão, preferencialmente formado em Teologia. 
A propositura estabelece que o referido Serviço destina-se ao atendimento espiritual 
de pacientes internados ou em tratamento ambulatorial e de seus familiares, com as 
seguintes competências: 
I – Prestar assistência religiosa, espiritual e moral aos pacientes e seus familiares; 
II – Programar e realizar os atos assistenciais de cunho ecumênico; 
III – Visitar diariamente os pacientes; 
IV – Ministrar sacramentos às pessoas da comunidade hospitalar que desejarem 
recebê-los, tais como, oração, eucaristia, matrimônio, unção de enfermos, extrema-
unção, dentre outros; 
V – Prestar orientação religiosa para casos individuais ou grupo de pessoas; 
VI – Programar e efetuar divulgação da cultura religiosa; 
VII – Integrar e colaborar com os diversos serviços e departamentos dos hospitais e 
Guarda Civil Metropolitana; 
VIII – Programar e realizar comemorações ou eventos religiosos como, Natal, Ano 
Novo, Dia do Enfermo, Dia do Médico, Dia do Enfermeiro, Dia das Mães...); 
IX – Formar o Quadro do Voluntariado. 
De acordo com a justificativa, objetiva-se auxiliar o processo de recuperação dos 
pacientes.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou substitutivo à 
iniciativa, acrescentando o termo “voluntariamente” ao Parágrafo Único do artigo 1º da 
propositura. 
O projeto em análise reveste-se de elevado interesse público, motivo pelo qual esta 
Comissão posiciona-se favoravelmente a sua aprovação. 
Favorável, pelo exposto, o parecer, nos termos do substitutivo citado. 
Sala da Comissão de Administração Pública, em 21/10/09. 
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