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PARECER Nº 1247/2018 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 794/2017. 

Trata-se de projeto de lei de iniciativa do nobre Vereador Gilberto Nascimento, que cria 
o "Setor de Passivo Hospitalar" no âmbito da Procuradoria Geral do Município de São Paulo e 
dá outras providências. 

De acordo com a propositura, o "setor de passivo hospitalar" será composto por, no 
mínimo, 05 procuradores, que formarão uma força tarefa para demandar judicialmente aos 
causadores de lesões corporais que resultem em despesas médico hospitalares na rede de 
saúde do Município de São Paulo. 

Em sua justificativa, o autor argumenta que a propositura visa ressarcir o erário 
municipal das despesas médico-hospitalares produzidas por evento danoso, demandando 
judicialmente àquele que deu causa a este. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
LEGALIDADE da propositura. 

Conforme informações disponíveis na página eletrônica da Prefeitura de São Paulo, 
"em 2012, 11 mil pessoas foram internadas em hospitais públicos do Município de São Paulo 
em decorrência de acidentes de trânsito. Em 2014, foram 9.575. De acordo com a 
Coordenação de Epidemiologia e Informação (CEInfo) da Secretaria Municipal da Saúde, em 
2014, as autorizações de internação hospitalar custaram ao Município R$ 16,2 milhões - R$ 
1.695,07 por paciente. Cada um permaneceu, em média, seis dias internado". (Prefeitura de 
São Paulo. Prefeitura cria observatório para estudar impacto da mobilidade urbana na saúde e 
no meio ambiente. Publicado em: 23/09/2015. Disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=203941>. Consultado 
em: 20/06/2018). 

Quanto aos aspectos a serem analisados por este colegiado e tendo em vista que o 
projeto de lei não aumentará e nem haverá alteração nos cargos e carreiras da Procuradoria 
Geral do Município, quanto ao mérito, a Comissão de Administração Pública manifesta-se 
FAVORÁVEL ao projeto de lei. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 15 de agosto de 2018. 

Gilson Barreto - (PSDB)  - Presidente 

Quito Formiga - (PSDB) - Relator 

Antonio Donato  -  (PT) 

David Soares - (Democratas) 

Mario Covas Neto - (PODE) 

Rinaldi Digilio  -  (PRB) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/08/2018, p. 78 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


