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PARECER Nº 341/2014 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE 
O PROJETO DE LEI N° 550/2010 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Chico Macena, visa tornar 
obrigatório o atendimento pela rede pública municipal de saúde de todo e qualquer 
munícipe que dele necessite, independentemente do local em que resida.  
A propositura estabelece, ademais, que aquele que recusar atendimento a um 
munícipe apenas pelo fato dele não residir na região relativa a uma certa unidade 
pertencente à rede pública municipal de saúde estará sujeito à sanção 
administrativa cabível.  
Também determina o projeto, em seu art. 2º, que o munícipe estará desobrigado 
de apresentar comprovante de residência para todo e qualquer cadastro na rede 
pública municipal de saúde, bastando apenas informar o local de residência.  
Em resposta a quesitos desta Comissão, o Executivo informou que o usuário deve 
ser atendido em todos os equipamentos de saúde, independentemente da região de 
residência, inclusive nas Unidades Básicas de Saúde – UBSs com modelo Estratégia 
Saúde da Família (ESF) que possui um território adstrito. Realiza-se um primeiro 
atendimento, inclusive com solicitação de exames, se necessário, e o usuário é 
orientado a continuar seu seguimento na UBS da área de abrangência da região 
onde reside. Caso o paciente demonstre seu desejo de seguimento numa UBS de 
preferência, tem sua matrícula e seguimento garantido na UBS que desejar. Sobre 
a exigência de comprovante de residência para que o munícipe seja atendido na 
rede pública municipal de saúde, foi relatado que é necessário o comprovante de 
residência para a realização do cartão SUS e estar inserido no Sistema Único de 
Saúde. O agendamento com médico especialista pode ser feito inclusive em 
equipamentos de saúde estaduais.  
Apesar das elevadas intenções do nobre Autor, considerando o aqui exposto e por 
entender que a falta de pedido de comprovante de residência causará aumento de 
despesa na rede de saúde, atraindo, inclusive, um público não residente no 
Município de São Paulo, contrário é o parecer.  
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 09.04.2014.  
Ricardo Nunes – PMDB - Relator  
Abou Anni - PV  
Adilson Amadeu – PTB  
Aurélio Nomura – PSDB - contrário  
David Soares – PSD - contrário  
Jair Tatto – PT  
Laércio Benko – PHS  
Paulo Fiorilo – PT - contrário  
 


