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PARECER Nº 284/2015 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 587/2011 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Chico Macena, visa criar o 
Programa "kit de higiene bucal infantil", dispondo sobre a obrigatoriedade de concessão, pelo 
Poder Executivo Municipal, de kit de higiene bucal. 

Pelo art. 1º, ficaria o Poder Executivo, como forma de ampliar as políticas sociais no 
Munícipio de São Paulo, obrigado a fornecer mensalmente às crianças matriculadas na rede 
Municipal de Educação um kit de higiene bucal. O referido kit de higiene bucal deverá ser 
composto de 1 (uma) escova de dente, 1 (um) fio dental e 1 (um) creme dental com flúor. 
Determina o art. 2º que caberia ao Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de 
Saúde e da Secretaria Municipal de Educação realizar campanhas periódicas que visem à 
orientação sobre saúde e higiene bucal. 

O Poder Executivo ficaria autorizado, pelo art. 3º, a celebrar convênios com órgãos 
Municipais, Estaduais e Federais, bem como com autarquias, empresas públicas, fundações e 
associações sem fins lucrativos, com o objetivo de viabilizar o fornecimento do kit de higiene 
bucal. 

Solicitadas informações ao Executivo respondeu a Secretaria Municipal de Educação 
que, "de forma a promover a destinação do material mediante as possiblidades da 
Administração e sem que conflite com as medidas já em desenvolvimento e execução, sugere-
se que a ementa e o art. 1º da propositura passem a definir a realização da ação não de modo 
obrigatório, mas como compromisso da administração para a preservação da saúde das 
crianças". 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável, portanto, é o parecer. Contudo, tendo em vista o pronunciamento da 
Secretaria Municipal de Educação, apresentamos o seguinte substitutivo: 

 

SUBSTITUTIVO Nº ____ PROJETO DE LEI Nº 587/2011 
Cria o Programa "kit de higiene bucal infantil" e dispõe sobre a concessão, pelo Poder 

Executivo Municipal, de kit de higiene bucal, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo decreta: 

Art. 1º - O Poder Executivo, como forma de ampliar as políticas sociais no Munícipio de 
São Paulo, viabilizará o fornecimento de kit de higiene bucal às crianças matriculadas na Rede 
Municipal de Educação. 

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 de viabilizar o fornecimento do kit de higiene 
bucal. 



Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 120 (cento e 
vinte) dias após a sua publicação. 

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor 90 (noventa) dias após a sua publicação. 

Art. 6º - Revogam-se as demais disposições em contrário. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 11/03/2015. 

José Police Neto - PSD - Presidente 

Adilson Amadeu - PTB - Relator 

Abou Anni - PV 

Aurélio Nomura - PSDB 

Jair Tatto - PT 

Ota - PROS 

Paulo Fiorilo - PT 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 14/03/2015, p. 106-107 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br. 
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