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PARECER Nº 1011/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0089/19. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Ricardo Teixeira, que dispõe 
sobre a criação do Hospital para Idoso acima de 70 (setenta) anos. 

De acordo com o projeto, a construção e a administração caberão à Secretaria 
Municipal de Saúde e os recursos decorrentes da construção, administração e gestão correrão 
por conta da Secretaria Municipal de Finanças em parceria com a Secretaria Municipal da 
Saúde. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, o projeto reúne condições de prosseguir em 
tramitação, já que respaldado no exercício da competência legislativa desta Casa, espelhada 
no artigo 30, I e V da Constituição Federal e no artigo 13, I e 37, caput, da Lei Orgânica do 
Município, os quais conferem à Câmara competência para legislar sobre assuntos de interesse 
local e para disciplinar os serviços públicos locais. 

A Lei Federal n° 10.741, de 1° de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso) prevê que os 
idosos possuem garantia de acesso à saúde, como se depreende dos artigos colacionados: 

"Art. 3° É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, 
à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária." 

Outrossim, o projeto também encontra respaldo em nossa Lei Orgânica, especialmente 
nos dispositivos abaixo reproduzidos, que evidenciam o dever do Município de promover ações 
especializadas voltadas a assegurar a saúde da população idosa: 

Art. 216 - Compete ao Município, através do sistema único de saúde, nos termos da lei, 
além de outras atribuições: 

... 

II - a identificação e o controle dos fatores determinantes e condicionantes da saúde 
individual e coletiva, mediante especialmente ações referentes à vigilância sanitária e 
epidemiológica, saúde do trabalhador, do idoso, da mulher, da criança e do adolescente, das 
pessoas com deficiência, saúde mental, odontológica e zoonoses; 

Art. 225 - O Município procurará assegurar a integração dos idosos na comunidade, 
defendendo sua dignidade e seu bem estar, na forma da lei, especialmente quanto: 

... 

II - a assistência médica geral e geriátrica; 

Registre-se, ainda, que não mais subsiste em nossa Lei Orgânica a reserva de 
iniciativa para o Prefeito em matéria de serviços públicos, eis que tal previsão estava em 
descompasso com a Constituição Federal e foi abolida pela Emenda à Lei Orgânica nº 28/06. 

A aprovação da proposta depende do voto da maioria absoluta dos membros da 
Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do Município. 

Pelo exposto, na forma do Substitutivo que segue, apresentado para adequar o texto à 
técnica legislativa prevista na Lei Complementar nº 95/98, somos PELA LEGALIDADE. 
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SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 89/19 

Dispõe sobre a criação do Hospital para Idoso acima de 70 anos. 

Art. 1º Fica instituída, por meio da presente Lei, a criação do Hospital Municipal para 
Idoso acima de 70 anos. 

Art. 2º A construção e a administração do hospital caberão à Secretaria Municipal da 
Saúde. 

Art. 3º Os recursos decorrentes da construção, da administração e da gestão do 
hospital correrão por conta da Secretaria Municipal de Finanças em parceria com a Secretaria 
Municipal da Saúde. 

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 12/06/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PL) 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

José Police Neto (PSD) 

Reis (PT) - Relator 

Ricardo Nunes (MDB) 

Rinaldi Digilio (PRB) 

Sandra Tadeu (DEM) 

 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/06/2019, p. 92 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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