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PARECER Nº 2465/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0074/19. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Ricardo Teixeira, que dispõe 
sobre a ampliação de convênios com Organizações Não Governamentais - ONGs para 
tratamento de dependentes químicos no âmbito do município de São Paulo. 

Segundo o projeto, o Poder Executivo fica autorizado a ampliar e criar clínicas públicas 
para tratamento e reabilitação de dependentes químicos mediante convênios com ONGs no 
município de São Paulo, sendo certo que a Secretaria Municipal de Saúde estabelecerá as 
diretrizes e a regulamentação dos convênios em apreço. 

Como é cediço, a dependência química é tema de saúde pública, e por isso, o projeto 
pode prosperar, eis que, de acordo com a Constituição Federal, podem legislar 
concorrentemente sobre a proteção e a defesa da saúde a União, os Estados, Distrito Federal 
e também o Município, para suplementar a legislação federal e estadual, dentro dos limites do 
predominante interesse local (arts. 24, inciso XII c/c art. 30, incisos I e II, da Constituição 
Federal). 

Também o art. 23, inciso II, da Carta Magna, determina que é competência comum da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cuidar da saúde e assistência 
pública. 

Na órbita municipal, o art. 213, da Lei Orgânica, prevê a atribuição do Município de 
garantir o direito à saúde mediante políticas que visem ao bem estar físico, mental e social do 
indivíduo e da coletividade, a busca da eliminação do risco de doenças e outros agravos, 
abrangendo o ambiente natural, os locais públicos e de trabalho. 

No que se refere à matéria, nada obsta o regular prosseguimento do projeto que 
encontra fundamento nos artigos 23, inciso II; 24, inciso XII; 30, incisos I e II e 196 da 
Constituição Federal; artigos 13, incisos I e II; e 213 da Lei Orgânica do Município. 

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 de São 
Paulo. 

Ante todo o 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 0074/19. 

Dispõe sobre a ampliação de convênios com Organizações Não Governamentais  
ONGs e criação de clínicas para tratamento de dependentes químicos. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a ampliar e criar clínicas públicas para 
tratamento e reabilitação de dependentes químicos, mediante convênio com Organizações Não 
Governamentais  ONGs no Município de São Paulo. 
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Parágrafo único. A prefeitura deverá implantar, no mínimo, 01 (uma) clínica de 
reabilitação por área de atuação das Subprefeituras. 

Art. 2º A Secretaria Municipal de Saúde estabelecerá as diretrizes e regulamentação 
dos convênios de que trata esta Lei. 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 11/12/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/12/2019, p. 116 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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