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PARECER Nº 55/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0430/17. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa da nobre Vereadora Rute Costa, que dispõe 
sobre o direito do idoso, deficiente e gestante em receber medicação contínua em seu 
domicílio no Município de São Paulo, e dá outras providências. 

O projeto prevê que o descumprimento do comando nele contido pelo Executivo 
caracterizará infração prevista no inciso XIV do art. 1º do Decreto-lei Federal nº 201, de 27 de 
fevereiro de 1967, que dispõe sobre os crimes de responsabilidade do Prefeito. 

O projeto merece prosseguir em tramitação, na forma do Substitutivo ao final proposto. 

Com efeito, cuida a propositura sobre proteção e defesa da saúde, assunto para o qual 
os Municípios detêm competência legislativa para suplementar a legislação federal e estadual 
quando houver interesse local, nos termos do art. 24, inciso XII, combinado com o art. 30, 
incisos I e II, ambos da Constituição Federal. 

Ademais, no plano material, o cuidado com a saúde é competência comum de todos os 
entes federados, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal. 

Deve ser apresentado Substitutivo, porém, a fim de tornar o projeto autorizativo e, 
como decorrência lógica, excluir a previsão de punição do Chefe do Executivo caso descumpra 
a norma (art. 3º da propositura), afastando, desse modo, eventual vício de iniciativa a ser 
suscitado no caso de conversão em lei. 

Para ser aprovado, o projeto depende do voto da maioria absoluta dos membros desta 
Casa, nos termos do art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do Município. 

Ante o exposto, na forma do Substitutivo a seguir proposto, somos pela LEGALIDADE. 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0430/17. 

Autoriza o Poder Executivo a entregar medicação de uso contínuo na residência de 
idosos, pessoas com deficiência e gestantes, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a entregar em domicílio medicamentos de 
uso contínuo fornecidos pelo Poder Público Municipal para pessoas com mais de 60 (sessenta) 
anos, pessoas com deficiência e gestantes a partir do sétimo mês de gravidez. 

Parágrafo único. Os interessados na obtenção do benefício assegurado nesta Lei 
deverão cadastrar-se junto à Secretaria Municipal da Saúde. 

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo máximo de 120 (cento e 
vinte) dias contados da data de sua publicação. 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário. 



Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 07/03/2018. 
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João Jorge - PSDB 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 08/03/2018, p. 85 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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