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PARECER Nº 1299/2013 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0346/2012.
O projeto de lei do nobre José Américo “dispõe sobre a obrigatoriedade na
concessão pelo Poder Executivo Municipal de Kit de Higiene Bucal dentro da
Farmácia Municipal” composto de 01 (uma) escova de dentes, 01 (um) fio dental e
01 (um) creme dental com flúor, cabendo a Secretaria Municipal de Saúde e
Secretaria Municipal de Educação realizar campanhas periódicas que visem à
orientação sobre saúde e higiene bucal.
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer pela
legalidade, porém apresentou substitutivo para adequar o texto à melhor técnica de
elaboração legislativa.
Justifica o autor que a má higienização bucal compromete a saúde bucal
favorecendo o aparecimento de cáries responsável pelo mau hálito, pela perda de
dentes, pelos abscessos e pelos focos dentários Além da cárie, podem ocorrer
doenças periodontal, gengivite, tártaro, má oclusão e problemas de ordem estética.
A melhor forma de evitar essas complicações é, além de visitar regularmente seu
dentista, proceder uma boa higienização bucal.
A Comissão de Administração Pública é de parecer favorável porém apresenta
substitutivo para acrescentar ao parágrafo único do art.1º um limpador de língua
no kit de higiene bucal.
SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE O
PROJETO DE LEI Nº 0346/2012.
“Dispõe sobre a obrigatoriedade na concessão pelo Poder Executivo Municipal de Kit
de Higiene Bucal dentro da Farmácia Municipal, e dá outras providências”.
Art. 1º Fica o Poder Executivo, como forma de ampliar as políticas sociais no
Município de São Paulo, obrigado a inserir e fornecer a população Kit de Higiene
Bucal dentro da Farmácia Básica Municipal.
Parágrafo único. O Kit de Higiene Bucal deverá ser composto de 01 (uma) escova
de dentes, 01 (um) fio dental ,01 (um) creme dental com flúor e (01) limpador de
língua.
Art. 2º Caberá ao Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde e
Secretaria Municipal de Educação realizar campanhas periódicas que visem à
orientação sobre saúde e higiene bucal.
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênios com órgãos
Municipais, Estaduais e Federais, bem como com autarquias, empresas públicas,
fundações e associações sem fins lucrativos, com o objetivo adquirir e viabilizar o
fornecimento do Kit de Higiene Bucal.
Art. 4º A distribuição do Kit de Higiene Bucal dentro da Farmácia Básica poderá ser
interrompida caso passe o Governo Federal ou Estadual a fornecê-lo dentro de seus
programas sociais.
Parágrafo único. Havendo a paralisação das distribuições pelo Governo Federal ou
Estadual, deverá o Município retomar, no prazo de 30 (trinta) dias, a distribuição do
Kit de Higiene Bucal dentro da Farmácia Básica.
Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 120 (cento e
vinte) dias, após a sua publicação.
Art. 6° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 7° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala da Comissão de Administração Pública, 07 de agosto de 2013.
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