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PARECER Nº 2086/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0382/18. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Rute Costa, que dispõe sobre 
a disponibilização de cursos práticos e teóricos sobre maternidade para famílias de baixa renda 
e dá outras providências. 

De acordo com a propositura, ficam instituídos cursos gratuitos que ensinarão cuidados 
com recém-nascidos, para famílias, devidamente inscritas em programas sociais (art. 1º), os 
quais serão de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento Social (art. 5º). Os cursos consistem em oferecer 
informações sobre cuidados com os recém-nascidos, informações de saúde para mãe e bebê, 
primeiros socorros, auxílio psicológico e jurídico (art. 6º). 

Sob aspecto jurídico, o projeto pode prosseguir em tramitação. 

Inicialmente, destaque-se que o Município possui, indubitavelmente, competência para 
editar normas protetivas da saúde pública, e da proteção da infância e da juventude, nos 
termos dos artigos 30, I e II, cc. 24, XII e XV, da Constituição Federal e artigos 13, I e II, da Lei 
Orgânica do Município. 

No caso, propositura em análise versa sobre a proteção da saúde da criança, sujeito 
dotado de condição peculiar no sistema jurídico, cabendo ao Estado, à sociedade e à família 
assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos seus direitos, conforme mandamento 
constitucional inserto no art. 227, da Constituição Federal, e a norma do art. 7º, parágrafo 
único, da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 

Nesse sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/90) prevê 
o dever de assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos das crianças e 
adolescentes, estabelecendo que a garantia de prioridade compreende, dentre outros, a 
preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, bem como a 
destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a infância e à 
juventude (art. 4º, caput, e parágrafo único, alíneas c e d). 

Nos termos do art. 41, inciso XI, da Lei Orgânica do Município é necessária a 
realização de 2 (duas) audiências públicas durante a tramitação da presente propositura. 

Para ser aprovado o projeto depende 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, na forma do Substitutivo que segue, somos pela LEGALIDADE. 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0382/18. 

Dispõe sobre a oferta de cursos práticos e teóricos sobre maternidade para famílias de 
baixa renda, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º O Poder Público poderá instituir a oferta de cursos gratuitos que ensinarão 
cuidados com recém-nascidos, para famílias, desde que devidamente inscritas em programas 
sociais da Secretaria Municipal de Educação ou da Secretaria Municipal de Saúde. 
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Art. 2º O curso de maternidade responsável poderá ser frequentado por mulheres 
grávidas e/ou famílias (pais, avós, tios e irmãos mais velhos a partir de 16 anos) com crianças 
de até 2 (dois) anos de vida. 

Art. 3º As famílias deverão cadastrar-se nos estabelecimentos municipais de saúde 
mais próximos de suas residências, onde serão oferecidos os cursos. 

Art. 4º As condições sociais e econômicas das famílias cadastradas serão verificadas 
por assistentes sociais e/ou agentes de saúde em visitas às residências. 

§ 1º A visita de verificação deverá ocorrer em até 10 (dez) dias úteis a partir da data do 
cadastro. 

§ 2º A resposta sobre a inclusão no programa deverá ser anunciada no 
estabelecimento municipal de saúde em até 5 (cinco) dias úteis após a visita. 

§ 3º A adesão ao programa deverá ser confirmada por parte da família em até 10 (dez) 
dias após o anúncio formal de possibilidade de participação. 

Art. 5º A responsabilidade da realização dos cursos será da Secretaria Municipal da 
Saúde e da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com agentes da 
comunidade. 

Art. 6º O curso oferecerá informações sobre cuidados com os recém-nascidos, 
informações de saúde para mãe e bebê, primeiros socorros, auxílio psicológico e jurídico. 

§ 1º Os profissionais (assistente social, psicólogo e enfermeiros) serão contratados por 
2 (dois) anos, com possibilidade de prorrogação do contrato por mais 2 (dois) anos. 

§ 2º Parcerias de estágio supervisionado entre as instituições de ensino superior e as 
Secretarias responsáveis pelo projeto poderão ser firmadas para suprir as necessidades de 
profissionais para atendimento à comunidade. 

§ 3º Os encontros serão quinzenais, podendo aumentar a frequência para até uma vez 
por semana, de acordo com a necessidade da criança e da família. 

§ 4º O atendimento será feito em grupos de até 10 (dez) responsáveis, podendo haver 
agendamentos individuais, de acordo com a necessidade da criança e da família. 

§ 5º A ausência não justificada em 4 (quatro) encontros quinzenais acarretará no 
descredenciamento da família e no fim do pagamento dos benefícios. 

Art. 7º A presente lei será regulamentada pelo Executivo no prazo de 60 (sessenta) 
dias, contados da sua publicação. 

Art. 8º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 9º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 19/12/2018. 

Aurélio Nomura - PSDB - Presidente 

Caio Miranda Carneiro - PSB 

Celso Jatene - PR 

Cláudio Fonseca - PPS 

Edir Sales - PSD 

Quito Formiga - PSDB 

Reis - PT 

Sandra Tadeu - DEM - Relatora 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 20/12/2018, p. 131 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

