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PARECER Nº 1493/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0251/19. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Gilberto Natalini, que institui, 
no Município de São Paulo, a rede de atenção às pessoas com esquizofrenia. 

De acordo com o projeto, a rede instituída visa proporcionar atenção integral às 
pessoas com esquizofrenia, compreendendo a realização de ações para a defesa e garantia de 
direitos, proteção da saúde, prevenção de agravos, tratamento, reabilitação psicossocial, 
inclusão, trabalho e geração de renda. 

Dentre outros, consta como objetivo da presente lei a disseminação, junto à população, 
de informações sobre a esquizofrenia em diversos espaços públicos. 

De acordo com a justificativa, a esquizofrenia é um dos transtornos mentais mais 
frequentes, que acomete cerca de 1% da população em idade jovem, entre os 15 e os 35 anos 
de idade. 

Ainda nos termos das informações disponibilizadas pelo autor, a esquizofrenia não tem 
cura, mas com o tratamento adequado, a pessoa pode se recuperar e voltar a viver uma vida 
normal.. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, o projeto reúne condições para prosseguir em 
tramitação na forma do substitutivo ao final proposto, conforme passa a ser doravante 
demonstrado. 

Com efeito, a propositura encontra fundamento no artigo 37, caput, da Lei Orgânica 
Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou Comissão 
Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos, não havendo que se falar, 
portanto, em inconstitucionalidade formal subjetiva. 

Ademais, consoante o disposto nos artigos 30, I, da Constituição Federal, compete aos 
Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com idêntica redação no 
artigo 13, I, da Lei Orgânica Municipal. 

Por interesse local, segundo Dirley da Cunha Junior, entende-se, não aquele interesse 
exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de modo mais direto e 
imediato (In, Curso de Direito Constitucional, 2ª edição, Salvador: Juspodivm, 2008, p. 841). 

E nem se alegue que a aptidão do projeto para interferir na atividade do Poder 
Executivo implicaria, ipso facto, invasão do Poder Legislativo sobre atividades típicas de gestão 
e administração. 

Nesse sentido é possível citar, por exemplo, a tese fixada pelo STF no Tema de 
Repercussão Geral nº 917, redigida da seguinte maneira: 

Não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie 
despesas para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos 
nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição 
Federal) 

Sendo pertinente, ainda, citar a seguinte passagem do voto do Relator, Ministro Gilmar 
Mendes: 
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No caso em exame, a lei municipal que prevê a obrigatoriedade de instalação de 
Câmeras de segurança em escolas públicas municipais e cercanias não cria ou altera a 
estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública local nem trata do regime jurídico 
de servidores públicos, motivo pelo qual não vislumbro nenhum vício de inconstitucionalidade 
formal na legislação impugnada. 

Por fim, acrescente-se que a proteção aos direitos da criança e do adolescente 
qualifica-se como direito fundamental de segunda dimensão que impõe ao Poder Público a 
satisfação de um dever de prestação positiva destinado a todos os entes políticos que 
compõem a organização federativa do Estado Brasileiro, nos termos do art. 227 da 
Constituição (RE nº 878.911). 

Claro está, por conseguinte, que à luz da atual jurisprudência do E. STF, a iniciativa 
parlamentar para a propositura de projetos de lei que interferem sobre políticas públicas não 
viola o princípio da separação e harmonia entre os poderes, ainda que impliquem aumento de 
despesas. 

No caso concreto, deve-se ter em mente, ademais, que o projeto não cria novas 
atribuições permanentes para agentes públicos municipais, limitando-se a aperfeiçoar as 
políticas públicas municipais da área de saúde. 

Não é despiciendo lembrar, demais disso, que o Município de São Paulo já desenvolve 
políticas voltadas à saúde mental dos cidadãos, geralmente por meio dos Centros de Atenção 
Pscicossocial, (CAPS) e Unidades Básicas de Saúde (UBS). 
(https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/atencao_basica/index.php?p=20420
4). 

Isto é, o escopo teleológico do projeto consiste no aperfeiçoamento de políticas 
públicas que se encontram em andamento, não acarretando vício de iniciativa, conforme a 
atual jurisprudência do E. STF. É como vem se manifestando o E. TJ-SP em casos análogos, 
perceba-se: 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Município de Martinópolis. Lei Municipal nº 3.013, 
de 08 de maio de 2018, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre "a criação e implantação do 
"programa de olho nas crianças", com a finalidade de fiscalizar e acompanhar o crescimento 
educacional, físico e psicológico de crianças e adolescentes no município de Martinópolis, 
voltado a famílias carentes que sejam beneficiárias de benefícios de programas sociais ou 
obras assistenciais". 1) Norma que dispõe de forma genérica sobre a promoção de ações 
voltadas à saúde e educação de crianças e adolescentes. Competência concorrente da União, 
Estados e Distrito Federal. Matéria dos autos vinculada à saúde apenas em caráter 
suplementar, a fim de se adequar à realidade local, respeitadas as normas federais e estaduais 
existentes (art. 30, I e II, da CF). Inocorrência de violação ao pacto federativo e de 
inconstitucionalidade material. 2) Norma que também não se insere entre as de iniciativa 
exclusiva do Poder Executivo. Tema 917 de repercussão geral. Ausência, portanto, de violação 
ao princípio constitucional da Separação dos Poderes. 3) Norma objurgada que impõe a 
comprovação de matrícula e frequência das crianças e adolescentes em atividades 
extracurriculares como pressuposto para que as famílias possam obter benefícios de 
programas assistenciais e de incentivos públicos (art. 2º) 3.1) Imperativo que somente deverá 
incidir se houver anterior disponibilização de atividades extracurriculares de forma gratuita no 
Município, seja por entidades públicas ou privadas, sob pena de violação ao princípio da 
razoabilidade; 3.2) Imperativo que deve ter aplicação restrita aos benefícios e programas 
assistenciais municipais, sob pena de ofensa ao pacto federativo. 4) Criação de gastos sem 
indicação de fonte de custeio. Inconstitucionalidade não caracterizada. Possibilidade de 
realocação e suplementação orçamentária. Ação parcialmente procedente para que seja dada 
à Lei n. 3.013/18, do Município de Martinópolis, interpretação conforme a Constituição (art. 28, 
parágrafo único, da Lei 9.868/99), a fim de reconhecer a inconstitucionalidade de toda 
interpretação que: a) torne exigível a aplicação da lei impugnada sem que se garanta, no 
Município, a anterior disponibilização gratuita das atividades extracurriculares às crianças e 
adolescentes, por meio de entidades públicas ou privadas; b) torne exigível o cumprimento da 
lei impugnada para obtenção de benefícios ou cadastramento em programas assistenciais da 
União ou dos Estados. Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação 
conforme. (TJSP;  Direta de Inconstitucionalidade 2143990-88.2018.8.26.0000; Relator (a): 
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Cristina Zucchi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data 
do Julgamento: 13/02/2019; Data de Registro: 15/02/2019) 

Relembre-se, por fim, que compete às Comissões de mérito analisar o projeto no que 
tange ao seu conteúdo, verificando a adequação da medida proposta ao interesse público. 

Para ser aprovada a proposta em análise dependerá de voto favorável da maioria 
absoluta dos membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do 
Município. 

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE, na forma do Substitutivo que segue, 
apresentado com o escopo de (i) adaptar a proposta às normas sobre técnica legislativa 
estabelecidas na Lei Complementar Federal nº 95/98; (ii) excluir a atribuição de funções 
específicas para órgãos do Poder Executivo, o que constitui ato de gestão, para que não se 
incorra em vício de iniciativa. 

 

SUBSTITUTIVO NºDA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0251/19. 

Institui, no âmbito do Município de São Paulo, a rede de atenção às pessoas com 
esquizofrenia. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Município de São Paulo, a rede de atenção às 
pessoas com esquizofrenia. 

Art. 2º A rede ora instituída tem por finalidade a atenção de forma integral às pessoas 
com esquizofrenia, em todos os níveis de atenção à saúde estabelecida pela Rede de Atenção 
Psicossocial, realizando ações para defesa e garantia de direitos, proteção da saúde, 
prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação psicossocial, inclusão, trabalho e 
geração de renda. 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com esquizofrenia aquela 
diagnosticada por psiquiatra sob classificação internacional de doenças (CID-10 F20). 

Art. 4º Para todos os efeitos pertinentes às políticas públicas do Município, a pessoa 
com esquizofrenia pode ser considerada pessoa com deficiência se comprovada a existência 
de impedimentos de longo prazo de natureza mental e os impactos na sua funcionalidade. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, considera-se impedimento de longo 
prazo com impacto na funcionalidade aquele que, em interação com uma ou mais barreiras, 
pode obstruir a participação plena e efetiva da pessoa com esquizofrenia na sociedade em 
igualdade de condições com as demais pessoas, conforme Lei Brasileira de Inclusão 
(13.146/15). 

Art. 5º São objetivos da rede de atenção às pessoas com esquizofrenia: 

I - fortalecer o cuidado integral às pessoas com esquizofrenia em todos os pontos da 
rede de atenção à saúde, com a efetivação de plano terapêutico singular, de caráter 
multiprofissional e centrado no paciente com participação dos familiares, amigos e cuidadores; 

II - desenvolver atividades que visem à aquisição de conhecimentos específicos ao 
atendimento da pessoa com esquizofrenia e ao desenvolvimento de competências e 
habilidades das equipes de saúde, ampliando a rede de profissionais capacitados e aptos ao 
cuidado integral e reabilitação da pessoa com esquizofrenia, em todas as fases de seu 
tratamento a fim de garantir adequado tratamento e acessibilidade; 

III - disseminar para a população informações pertinentes à esquizofrenia, 
especialmente sobre sintomas, tratamento, direitos, locais de atendimento, prevenção e 
psicoeducação, em diversos espaços públicos. 

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 7º Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no que couber, no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias. 
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Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 04/09/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PR) 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) - Relator 

Reis (PT) 

Ricardo Nunes (MDB) 

Rute Costa (PSD) 

Sandra Tadeu (DEM) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/09/2019, p. 109 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


