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PARECER N° 1585/2019 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 326/2018. 

O projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Eliseu Gabriel, dispõe sobre a 
organização do serviço de terapia, de caráter complementar, nos procedimentos médicos e 
odontológicos no âmbito do Município de São Paulo e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
Legalidade com apresentação de substitutivo, para adequar o texto à técnica legislativa 
prevista na Lei Complementar nº 95/98, bem como para se afastar qualquer tentativa de 
invasão na atribuição do Poder Executivo para dispor sobre a organização administrativa, e 
pela ausência de necessidade de autorização legislativa para a celebração de convênios e 
instrumentos congêneres por parte do Poder Executivo, visa, em especial, à ampliação da 
publicidade das informações referentes às terapias e procedimentos médicos e odontológicos 
complementares. 

A Comissão de Administração Pública exarou parecer favorável ao substitutivo da 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

A presente propositura dispõe sobre a organização de ações e serviço de saúde de 
caráter complementar, realizados por meio de terapias e procedimentos médicos e 
odontológicos, ofertados pela rede pública de saúde no âmbito do Município de São Paulo. 

São consideradas terapias complementas aquelas enumeradas na portaria 702, de 21 
de março de 2018, e atuam na prevenção de agravos, na promoção e recuperação da saúde 
com ênfase na atenção básica, voltada para o cuidado continuado, humanizado e integral em 
saúde, a contribuição ao aumento da resolubilidade e a ampliação do acesso, garantindo 
qualidade, eficácia, eficiência e segurança no uso a promoção e racionalização das ações de 
saúde o estímulo das ações de controle e participação social, promovendo o envolvimento 
responsável e continuado dos usuários, gestores e demais profissionais da saúde. 

Face ao exposto, a Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, no 
âmbito de sua competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar, sendo, 
portanto, favorável o parecer ao substitutivo da Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, em 18/09/2019. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


