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PARECER Nº 1772/2018 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 430/2017. 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa da Nobre Vereadora Rute Costa, que "Dispõe 
sobre o direito do idoso, deficiente e gestante em receber medicação contínua em seu 
domicílio no Município de São Paulo e da outras providências." 

Conforme a exposição de motivos que acompanha a iniciativa, "o projeto de lei em 
apreço visa conceder o direito das pessoas com mais de sessenta (60) anos, deficientes e 
gestantes a partir do sétimo mês, de receber, em seu domicílio, os medicamentos de uso 
contínuo fornecidos pelo Poder Público Municipal." 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura, não obstante na forma de SUBSTITUTIVO objetivando "tornar o 
projeto autorizativo e, como decorrência lógica, excluir a previsão de punição do Chefe do 
Executivo caso descumpra a norma (art. 3º da propositura), afastando, desse modo, eventual 
vício de iniciativa a ser suscitado no caso de conversão em lei." 

Nos termos do projeto e já considerando o SUBSTITUTIVO da CCJLP, autoriza-se o 
Poder Executivo a entregar em domicílio medicamentos de uso contínuo fornecidos pelo Poder 
Público Municipal para pessoas com mais de 60 (sessenta) anos, pessoas com deficiência e 
gestantes a partir do sétimo mês de gravidez. Para a obtenção do benefício, os usuários 
deverão cadastra-se na Secretaria Municipal de Saúde. 

Ante o exposto, a Comissão de Administração Pública é favorável ao projeto, nos 
termos do SUBSTITUTIVO da CCJLP. 

Sala da Comissão de Administração Pública,  07 de novembro de 2018. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/11/2018, p. 102 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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