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PARECER Nº 633/2009 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO, 
IDOSO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 196/2008. 
O projeto de lei, de autoria do nobre vereador Cláudio Prado, dispõe sobre informações 
ao idoso, do direito ao atendimento preferencial nos estabelecimentos de saúde. 
O PL em questão propõe a divulgação para a população, por meio de cartaz ou placa 
afixado nos estabelecimentos de saúde municipais e privados a informação de que o 
idoso(a) tem garantido o atendimento preferencial à saúde, conforme preconiza o 
artigo terceiro do Estatuto do Idoso. (Lei 10.741/03). 
O autor justifica a propositura diante da necessidade de ampla divulgação de um 
direito já conquistado e o resgate do respeito aos idosos. Considera que o aumento 
dessa população específica e as limitações físicas impostas pelo processo natural do 
envelhecimento, demandam ações que objetivem facilitar-lhes a vida.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou parecer pela 
legalidade. 
A Comissão de Administração Pública exaltou a importância do Projeto pelo grande 
interesse público em que se reveste e o objetivo do mesmo em propiciar o respeito aos 
idosos. 
A Comissão de Saúde, Trabalho, Promoção Social, Idoso e Mulher, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar, pois atende ao 
Estatuto do Idoso, em seu artigo terceiro que assegura, entre outros direitos, a 
prioridade no atendimento à saúde. Esta prioridade compreende o atendimento 
preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados 
prestadores de serviços à população.  
Em que pese a já existência da obrigatoriedade de prestar atendimento preferencial ao 
idoso, compreende-se que a matéria em questão propõe o reforço desse compromisso 
na perspectiva de suscitar na população em geral ações condizentes com a 
respeitabilidade às pessoas de idade mais avançada. 
Pelo exposto, favorável é nosso parecer. Entretanto, visando corrigir erros de forma 
referente ao valor da multa estipulada no inciso segundo do artigo terceiro, 
oferecemos o substitutivo abaixo aduzido: 
SUBSTITUTIVO NºDA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO, IDOSO 
E MULHER AO PROJETO DE LEI Nº 196/2008. 
Dispõe sobre Informação ao Idoso, do direito ao atendimento preferencial nos 
estabelecimentos de saúde. 
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º. Os estabelecimentos de saúde, públicos e privados, situados no município de 
São Paulo, que prestem serviços à população, ficam obrigados a afixar, em seu 
interior, às suas expensas, placas ou cartazes com a seguinte informação:  
“A LEI FEDERAL Nº 10.741/03 – ESTATUTO DO IDOSO – GARANTE AO IDOSO O 
ATENDIMENTO PREFERENCIAL À SAÚDE”  
Art. 2º. As placas ou cartazes de que trata o artigo 1º devem ser confeccionadas em 
tamanho de, no mínimo, 60 (sessenta centímetros) por 40 (quarenta centímetros), em 
letras grandes e legíveis a média distância, sendo afixadas em locais de fácil 
visualização ao idoso usuário do estabelecimento.  
Art. 3º. O descumprimento ao disposto nesta Lei sujeitará o estabelecimento infrator 
às seguintes sanções administrativas:  
I – advertência, através de Notificação, com prazo de 10 (dez) dias para regularização;  
II – multa, através de Auto de Infração, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por 
dia de descumprimento da notificação;  



III – cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento infrator, após 30 
(trinta) dias de descumprimento da notificação, sem prejuízo da aplicação da multa de 
que trata o inciso II deste artigo.  
Parágrafo único – No caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.  
Art. 4º. Compete aos fiscais das Subprefeituras em que o estabelecimento de saúde 
estiver situado, a fiscalização ao disposto nesta Lei, por ato de ofício ou mediante 
denúncia comprovada.  
Art. 5º. No caso de inadimplemento da multa, o seu valor será inscrito em dívida ativa 
para cobrança.  
Art. 6º. As despesas decorrentes da execução desta lei, correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art..7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho, Idoso e Mulher, 05/08/09. 
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