
 

Secretaria de Documentação 
Equipe de Documentação do Legislativo 

De acordo com o disposto no artigo 46, inciso X, e artigo 82, da Resolução n.º 2, de 26 
de abril de 1991 (Regimento Interno), comunicamos que está aberto o prazo de recurso por 5 
(cinco) sessões ordinárias, a partir desta data, para os projetos abaixo relacionados, na forma 
do texto original ou do último substitutivo apresentado: 

 

PARECER Nº 1828/2013 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 20/09/2013 , PÁGINA 
109, COLUNA 3.  

 PARECER Nº 2669/2013 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA, PUBLICADO NO DIÁRIO 
OFICIAL DE 05/12/13, PÁGINA 135, COLUNA 2.   

PARECER Nº 391/2014 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 08/05/2014, PÁGINA 78, 
COLUNA 4.  

 

PARECER Nº 1124/2014 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 542/2013 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador George Hato, visa tornar 
obrigatória a inclusão de tratamento aos portadores de obesidade e obesidade mórbida nos 
planos de saúde e seguros saúde oferecidos no Município de São Paulo. 

De acordo com a propositura, o referido tratamento deverá incluir consultas com 
especialistas da área, orientação nutricional, acompanhamento psicológico e psiquiátrico e 
intervenção cirúrgica bariátrica, com posterior intervenção cirúrgica plástica corretiva, em casos 
de diagnóstico de obesidade mórbida em que são descartadas todas as possibilidades de 
contraindicações ou riscos. O projeto também estabelece que todas as empresas do ramo que 
atuam no Município, inclusive as empresas privadas e órgãos públicos que mantêm convênios 
com seus funcionários, estão sujeitas à obrigatoriedade citada acima. Como penalidade a 
eventuais infratores, propõe-se duas notificações, sendo que na terceira notificação será 
aplicada multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e cassação do Alvará de Licença de 
Localização e Funcionamento em caso de reincidência. 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, porquanto as despesas 
para sua execução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável, portanto, é o parecer. Todavia, para adaptar o projeto a melhor técnica de 
elaboração legislativa, sugerimos o seguinte substitutivo: 

 

SUBSTITUTIVO Nº ___ AO PROJETO DE LEI Nº 542/2013 
Torna obrigatória a inclusão de tratamento para obesidade e obesidade mórbida nos 

Planos de Saúde e Seguros Saúde oferecidos no Município de São Paulo, e dá outras 
providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A: 
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Art. 1º - Torna-se obrigatória a inclusão de tratamento aos portadores de obesidade e 
obesidade mórbida nos planos de saúde e seguros saúde oferecidos no Município de São 
Paulo. 

§ 1º - O tratamento deverá incluir consultas com especialistas da área, orientação 
nutricional, acompanhamento psicológico e psiquiátrico, e, nos casos do diagnóstico de 
obesidade mórbida em que são descartadas todas as possibilidades de contraindicações ou 
riscos, intervenção cirúrgica bariátrica através das técnicas consagradas pela moderna 
medicina, com posterior intervenção cirúrgica plástica corretiva, obedecidas as carências 
contratuais. 

§ 2º - Estão sujeitas ao disposto no "caput" todas as empresas do ramo que atuem no 
Município vendendo planos de saúde ou seguros saúde. 

Art. 2º - Os contratos firmados no Município de São Paulo, objetos do art. 1º da 
presente Lei, não poderão conter cláusulas que retirem de sua cobertura quaisquer dos 
tratamentos elencados no § 1º desse artigo. 

Art. 3º - Os infratores da presente Lei serão notificados a cada verificação de 
descumprimento do disposto nesta peça, sendo que, juntamente com a terceira notificação, 
será aplicada multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, em caso de nova reincidência, 
o infrator será impedido de atuar nesta capital mediante a cassação do Alvará de Licença de 
Localização e Funcionamento. 

Parágrafo Único - O valor da multa a que se refere o caput será atualizado, em 10 de 
Janeiro de cada exercício, pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, 
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada no exercício 
anterior. 

Art. 4º - Será dada ciência da presente Lei aos órgãos que atuam na Defesa do 
Consumidor. 

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) 
dias, a contar de sua publicação. 

Art. 6º - As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 03/09/2014. 

Aurélio Nomura - PSDB 

Donato - PT 

Laércio Benko - PHS 

Paulo Fiorilo - PT 

Ricardo Nunes - PMDB - Relator 

 
 
Publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/09/2014, p. 104 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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