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PARECER Nº 1273/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0140/19. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Toninho Paiva, que dispõe 
sobre a instituição de cartilha de orientação para prevenir as quedas sofridas pelos idosos, e dá 
outras providências. 

De acordo com o projeto, fica o Executivo responsável pela criação de cartilha de 
orientação para prevenir as quedas sofridas pelos idosos, escrita em linguagem simples, 
devidamente ilustrada, que deverá ser distribuída, gratuitamente, nas unidades de saúde, 
hospitais municipais e subprefeituras. 

O projeto pode prosperar, como será demonstrado. 

A iniciativa do projeto atende a interesse local do Município de São Paulo, encontrando 
amparo nos artigos 30, inciso I, da Constituição Federal, dispositivo com idêntica redação no 
artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal. 

Nesse sentido, a Lei Federal n° 10.741, de 1° de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso) 
prevê: 

Art. 9° É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, 
mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e 
em condições de dignidade. 

Por outro lado, a Lei Federal n° 8.842, de 4 de janeiro de 1994, a qual dispõe sobre a 
política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências, prevê: 

Art. 4º Constituem diretrizes da política nacional do idoso: 

VI - implementação de sistema de informações que permita a divulgação da política, 
dos serviços oferecidos, dos planos, programas e projetos em cada nível de governo; 

VII - estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de 
caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento; 

Outrossim, verifica-se que o Judiciário vem adotando posicionamento mais flexível no 
que tange à iniciativa parlamentar para edição de leis que versem sobre programas e serviços 
públicos, desde que não haja invasão da esfera administrativa  esta reservada em nosso 
ordenamento ao Poder Executivo (STF, Tema 917 de Repercussão Geral). 

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, somos PELA LEGALIDADE. 

Todavia, a fim de adequar a proposta à técnica de elaboração legislativa prevista pela 
Lei Complementar Federal nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, sugerimos o seguinte 
Substitutivo: 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0140/19. 

Dispõe sobre a instituição de cartilha de orientação para prevenir as quedas sofridas 
pelos idosos, e dá outras providências. 
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A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo, de acordo com a disponibilidade 
orçamentária, a instituir a cartilha de orientação para prevenir as quedas sofridas pelos idosos. 

Art. 2º A cartilha, escrita em linguagem simples, devidamente ilustrada, orientará os 
idosos com os cuidados que devem seguir em casa, nas ruas, nos transportes públicos e, em 
outras situações de risco de queda, para se prevenirem dos eventuais tombos, que 
comprometam a integridade física. 

Art. 3º A cartilha será distribuída, gratuitamente, nas unidades de saúde, hospitais 
municipais e subprefeituras. 

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 21/08/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 22/08/2019, p. 89 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


