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PARECER Nº 935/2003 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL E TRABALHO 
SOBRE O PROJETO DE LEI 0266/2002. 
Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre Vereador Antonio Goulart, 
acrescentando seção ao capítulo 16 do Código de Obras e Edificações do Município de 
São Paulo. 
O Projeto de Lei em questão foi encaminhado para a Comissão de Constituição e 
Justiça desta Casa que opinou pela legalidade, com substitutivo. 
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente foi favorável à 
aprovação do projeto, nos termos do substitutivo. 
O presente Projeto de Lei acrescenta Seção ao Capítulo 16 do Código de Obras e 
Edificações do Município de São Paulo, passando o dispositivo a vigorar com o seguinte 
acréscimo: 
“16.7 – Prestação de Serviço de Saúde 
As janelas das unidades de internação de edificações destinadas à prestação de 
serviços de saúde deverão ser dotadas de tela fixa protetora, garantindo a aeração e 
insolação no compartimento” 
O artigo segundo do projeto de lei em tela prevê prazo de 180 dias para que as 
edificações destinadas à prestação de serviços de saúde se adaptem às suas 
exigências, e seu artigo terceiro determina que a concessão de licenciamento para as 
novas edificações prestadoras desses serviços só poderá ser outorgada se atendida 
suas disposições. 
O artigo quarto do projeto prevê pena de multa de R$ 200,00 por unidade não 
instalada, dobrada na permanência da irregularidade. 
A douta Comissão de Constituição e Justiça, ao opinar pela legalidade do projeto, 
apresentou substitutivo, apenas no sentido de adequá-lo à melhor técnica legislativa, 
sem qualquer alteração de fundo. 
Duas audiências políticas foram realizadas, nas quais se tratou do problema versado 
no projeto. 
A justificativa da propositura, segundo seu autor, reside no fato de que estudos 
recentes demonstraram que o índice de suicídio é quatro vezes mais alto em hospitais 
gerais do que na população em geral, atribuindo-se tal estatística ao fato de vir 
associada à doença outros efeitos reflexos, como a perturbação nos relacionamentos, 
alterações da vida profissional, etc., que colaboram sobremaneira para um resultado 
tão negativo. 
Com essas medidas preventivas previstas no projeto, sustenta o Nobre Vereador autor 
que certamente esse elevado índice de suicídio em unidades hospitalares tenderá a 
diminuir. 
Realmente, é sabido que muitos pacientes internados em hospitais, principalmente 
aqueles que sofrem de doenças incuráveis ou de indizível sofrimento físico, procuram, 
num gesto extremado que é o suicídio, por fim em suas dores, na grande parte das 
vezes atirando-se de janelas. 
A colocação de janelas de proteção, portanto, virá impedir, ao mesmo 
momentaneamente, tais atitudes daqueles infelizes. 
O projeto, sem dúvida, é de caráter humanitário e deve merecer aprovação. 
Por tais razões, esta Comissão opina favoravelmente ao projeto, porém com o 
substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social e Trabalho, em 26 de junho de 2003. 
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