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PARECER Nº 1176/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0532/16. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Paulo Fiorilo, que visa 
instituir a Rede de Proteção Social de crianças e adolescentes na Cidade de São Paulo. 

De acordo com a proposta, a Rede de Proteção Social se constituirá na parceria de 
diversas Secretarias Municipais que atuarão conjuntamente com instâncias não-
governamentais no desenvolvimento de políticas públicas na proteção integral de crianças e 
adolescentes, visando garantir o direito de brincar, o direito à diversidade, o combate à 
violência, à exploração do trabalho infantil, ao abuso e exploração sexual e drogadição. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, a propositura reúne condições para prosseguir em 
tramitação, consoante será demonstrado. 

De início deve ser registrado que versa a propositura sobre serviços públicos, matéria 
para a qual a Lei Orgânica do Município não mais prevê a iniciativa privativa ao Prefeito para 
apresentação de projetos de lei, como, aliás, não poderia deixar de ser, posto que tal previsão 
não encontrava respaldo na Constituição Federal. 

Além disso, a proposta cuida de matérias atinentes à educação, à saúde, à seguridade 
social, na modalidade assistência social, bem refere-se à proteção à infância e à juventude, 
sobre as quais há competência legislativa concorrente da União, Estados e Distrito Federal, 
bem como dos Municípios, que podem suplementar a legislação federal e estadual, dentro dos 
limites do predominante interesse local (arts. 24, incisos IX, XII e XV c/c art. 30, I e II, da 
Constituição Federal). 

Vale citar, com o intuito de ilustrar este entendimento, as palavras do doutrinador 
Petrônio Braz (in "Direito Municipal na Constituição", Editora JH Mizuno, 6ª edição, pág. 194): 

A competência dita supletiva é a que se estabelece por ampliação, permitindo a 
solução de possíveis conflitos, atribuindo-se ao Município capacidade para a elaboração de 
leis, em atendimento ao interesse local, versando sobre matéria não definida em sua 
competência privativa. 

A Constituição Federal facultou ao Município os mais amplos poderes para 
suplementar, nos assuntos de interesse local, as legislações federal e estadual. 

Essa legislação suplementar torna-se necessária especialmente nos assuntos 
relacionados na Constituição Federal . 

A possibilidade de suplementar a legislação federal neste tema vem reforçada pelo 
disposto no art. 227, § 3º, inciso VII da Constituição Federal que estabelece, in verbis: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

(...) 

§ 3º - O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: 

(...) 



VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e 
ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins; 

A criação da Rede de Proteção Social das Crianças e Adolescentes visa garantir a 
proteção integral da criança e do adolescente, com a articulação entre as Secretarias de 
Governo voltadas à garantia dos bens mínimos necessários ao desenvolvimento das crianças e 
adolescentes. 

Por fim, o art. 204, da Lei Orgânica, prevê a atribuição do Município de garantir o direito 
à educação, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício consciente 
da cidadania e para o trabalho, bem como a atribuição de garantir o direito à saúde, nos termos 
do art. 213 do mesmo diploma. 

Dessa forma, amparada está a iniciativa do Poder Legislativo tendente a prover o 
cidadão de programa para a consecução de seus direitos constitucionais, ainda mais se 
considerarmos que os bens jurídicos protegidos, quais sejam a saúde, a educação, a 
assistência social e a proteção integral da criança e do adolescente são reconhecidos e 
amparados constitucionalmente como direitos de todos (arts. 194; 196; 205 e 227 todos da 
CF), cuja manutenção é necessária para a salvaguarda de outro direito básico do ser humano 
que é a vida (art. 5o, "caput", CF). Aliás, a essencialidade de tais garantias para o homem faz 
com que sejam priorizadas mesmo quando em conflito com outros princípios insertos na Carta 
Magna. 

Entretanto, necessária a apresentação de Substitutivo a fim de adequar a redação do 
projeto à técnica legislativa prevista na Lei Complementar Federal nº 95/98. 

Por se tratar de projeto que versa sobre atenção à criança e ao adolescente deverão 
ser convocadas durante a sua tramitação pelo menos 2 (duas) audiências públicas em atenção 
ao disposto no art. 41, XI, da Lei Orgânica, dependendo sua aprovação do voto da maioria 
absoluta dos membros da Câmara, na forma do art. 40, § 3º, inciso XII, do mesmo diploma 
legal. 

Ante o exposto, na forma do Substitutivo a seguir apresentado, somos PELA 
LEGALIDADE. 

 

SUBSTITUTIVO Nº  DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0532/16. 

Institui a Rede de Proteção Social para garantia de direitos e a proteção integral das 
crianças e adolescentes no Município de São Paulo, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica instituída a Rede de Proteção Social de crianças e adolescentes no 
Município de São Paulo. 

Art. 2º A Rede de Proteção Social consolida o Sistema de Garantias de Direitos para a 
proteção integral das crianças e adolescentes com a articulação e a integração das políticas 
públicas intersecretariais e intersetoriais, desenvolvidas pelas secretarias de governo e as 
entidades sociais. 

Art. 3º A Rede de Proteção Social se constituirá na parceria entre as seguintes 
secretarias de governo: 

I - Secretaria do Governo Municipal; 

II - Secretaria Municipal de Educação; 

III - Secretaria Municipal da Saúde; 

IV - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social; 

V - Secretaria Municipal de Cultura; 

VI - Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação; 

VII - Secretaria Municipal de Segurança Urbana; 
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VIII - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida; 

IX - Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente; 

X - Secretaria Municipal de Serviços; 

XI - Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais; 

Art. 4º A constituição da Rede de Proteção Social, considerará a importância e a 
necessidade da atuação conjunta das instâncias do Governo Municipal e das entidades não-
governamentais no desenvolvimento das políticas públicas na proteção integral da criança e do 
adolescente, objetivando: 

I - o estabelecimento de parcerias com os Governos Federal e Estadual, bem como, 
das organizações não-governamentais, visando ampliar o alcance das ações planejadas; 

II - a atuação articulada com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA) e os Fóruns Regionais da Criança e do Adolescente; 

III - a priorização dos territórios e populações em situação de maior vulnerabilidade 
social, fortalecendo a Rede de Proteção Social no respectivo território e promovendo a redução 
das desigualdades sociais, no que tange ao desenvolvimento integral das crianças, 
adolescentes e pessoas com deficiência; 

IV - a promoção da proteção integral e garantia dos direitos, de maneira integrada e 
articulada, principalmente pelas Secretarias de Educação, da Saúde, da Assistência Social e 
pelas demais existentes no território: do direito de brincar; do direito à diversidade; do direito à 
diversidade; do combate à violência; à exploração do trabalho infantil; do abuso e exploração 
sexual e drogadição das crianças, dos adolescentes e pessoas com deficiência; 

V - a definição de coleta de dados, acompanhamento e monitoramento de indicadores 
relacionados ao desenvolvimento integral das crianças, dos adolescentes e das pessoas com 
deficiência; 

VI - a utilização de sistemas de informação e cadastros que permitam o 
acompanhamento individualizado e integrado das informações relativas às crianças, aos 
adolescentes e às pessoas com deficiência; 

VII - o apoio a projetos e ações inovadoras de promoção do desenvolvimento integral 
das crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. 

Art. 5º Os membros da Rede de Proteção Social atuarão em ação conjunta e integrada 
dos órgãos da Prefeitura no desenvolvimento da política pública. 

Art. 6° A Rede de Proteção Social tem por princípio a efetivação das políticas públicas 
de forma integrada corroborando para garantia integral dos direitos da criança e do 
adolescente e em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Sistema Único 
de Saúde - SUS e o Sistema Único de Assistência Social e outras legislações pertinentes. 

Art. 7º Fazem parte da Rede de Proteção Social os órgãos governamentais instalados 
nas Prefeituras Regionais e os outros da Prefeitura que atuam na região, bem como, os 
Conselheiros Tutelares, as organizações sociais, entidades, movimentos sociais que atuam na 
circunscrição da Prefeitura Regional e munícipes que residem na região. 

Art. 8º A Rede de Proteção Social constituirá para organização dos trabalhos uma 
Comissão Executiva que será responsável pela organização e coordenação das pautas, 
registros das atas e encaminhamentos que garantam o desenvolvimento e articulação das 
ações. 

§ 1º - A Comissão Executiva será composta por representantes do Poder Público 
Municipal e por representantes da sociedade civil. 

§ 2º - A Comissão Executiva encaminhará junto aos membros da Rede a elaboração 
de um regimento interno que defina sua organização e funcionamento. 

Art. 9º A Rede de Proteção Social poderá constituir comissões temáticas no âmbito das 
Prefeituras Regionais em caráter consultivo e de orientação, com o objetivo de atuar de forma 
conjunta, integrada e horizontal na integração das políticas públicas de educação, saúde, 
assistência social, habitação, defesa civil, esporte, lazer e cultura. 
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Art. 10 A Rede de Proteção Social se reunirá ordinariamente, no mínimo uma vez por 
mês e extraordinariamente, se necessário, em local e horário a ser definido e divulgado. 

Parágrafo único. Os membros da Rede de Proteção Social definirão a periodicidade 
das reuniões nos âmbitos das Secretarias, das Prefeituras Regionais e em locais- polos, em 
conformidade a necessidade de articulação e definições das ações conjuntas. 

Art. 11 A Comissão poderá convocar audiências públicas e reuniões abertas com 
representantes da sociedade civil, de pesquisadores das universidades e autoridades 
responsáveis pela segurança pública, a fim de oferecer subsídios para a elaboração das 
políticas públicas. 

Art. 12 Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, o Poder Executivo poderá 
estabelecer parcerias com entidades governamentais ou não governamentais, a fim de 
subsidiar, assessorar e orientar os Grupos de Trabalho na programação de suas ações. 

Art. 13 A execução desta lei correrá por conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário. 

Art. 14 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 06/09/2017. 

Mario Covas Neto - PSDB - Presidente 

Caio Miranda Carneiro - PSB 

Claudinho de Souza - PSDB 

Janaína Lima - NOVO 

José Police Neto - PSD 

Reis - PT 

Rinaldi Digilio - PRB 

Sandra Tadeu - DEM - relator 

Soninha Francine - PPS - contrário 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/09/2017, p. 84  
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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