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PARECER CONJUNTO N° 2181/2013  DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER E DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 248/2013.  
O Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador George Hato, dispõe sobre a 
distribuição gratuita e obrigatória, pelo poder público municipal, de fraldas 
geriátricas para as pessoas que especifica.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade. .  
A Comissão de Administração Pública, no âmbito de sua competência, manifestou-
se favoravelmente, por meio de substitutivo elaborado com o objetivo de alterar o 
parágrafo 3º do artigo 1º, substituindo a expressão “seja superior a 1 (um) salário 
mínimo” por “não seja superior a 1 (um) salário mínimo”.  
A propositura estabelece que o Poder Público Municipal deve distribuir fraldas 
geriátricas, para uso contínuo ou temporário, aos idosos e pessoas enquadradas na 
condição de incapacidade civil. O projeto em pauta considera idoso aquele que 
comprovar ter idade igual ou superior a 60 (sessenta anos) e pessoas incapazes 
para a vida civil aquelas descritas na Lei nº 10.406 de 2002 (Código Civil). O 
projeto também prevê que o beneficiário terá direito a tantas fraldas quanto 
consideradas necessárias pelo médico responsável, limitando o total a no máximo 4 
(quatro) por dia e 120 (cento e vinte) por mês. Segundo a justificativa do autor do 
projeto, cabe ao Estado o dever de garantir aos cidadãos o acesso a medicamentos 
e insumos necessários à manutenção de sua saúde, quando o indivíduo não possuir 
condições financeiras que o permitam obter os medicamentos necessários ao seu 
convalescimento.  
No âmbito desta Comissão, entendemos que o projeto é meritório, pois promove o 
bem estar físico, mental e social do indivíduo, reduzindo e buscando eliminar os 
riscos de doenças e outros agravos, além de garantir o direito à saúde que deve ser 
instrumentalizado por meio de ações preventivas, reparativas ou curativas.  
Em face do exposto, favorável é o nosso parecer ao substitutivo da Comissão de 
Administração Pública.  
Quanto ao aspecto financeiro nada temos a opor, tendo em vista que a matéria não 
ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está continente aos 
referendos legais de conduta fiscal.  
Nosso parecer é favorável nos termos do substitutivo da Comissão de 
Administração Pública.  
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