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PARECER Nº 471/2018 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO  

DE LEI Nº 139/2016 
De autoria do nobre Ver. George Hato, o presente projeto de lei "estabelece 

parâmetros para garantia da Segurança Energética Hospitalar no Município de São Paulo". 

O presente projeto de lei obriga que sejam instalados geradores de energia em 
estabelecimentos de saúde com potencia contratada superior a 1.000 KW (um mil quilowatts), 
como fonte complementar ou independente de energia. 

Segundo o autor, "o Brasil vem enfrentando dificuldades para a geração de energia 
elétrica devido à escassez de chuvas". Segundo ele "o modelo predominantemente híbrido 
adotado no país, a limitação da água e as extensas linhas de transmissão devido à geração 
centralizada geram um forte impacto no sistema, especialmente em edificações destinadas a 
abrigar a prestação de serviços de saúde que, devido à característica da atividade, devem 
contar com fornecimento contínuo e ininterrupto de energia". 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade deste projeto de lei. 

É certo, contudo, haver resistência quanto à instalação de geradores, principalmente 
pelo seu alto custo, o que, sem dúvida alguma sobrecarregaria o orçamento da maioria dos 
estabelecimentos. Entretanto, mais relevante, ainda, são os custos decorrentes dos danos aos 
equipamentos, do agravamento do quadro de saúde dos pacientes, ou, ainda, da perda 
incomensurável de uma vida. 

Diante do exposto e pela relevância da matéria, que visa assegurar à continuidade no 
atendimento a saúde, esta Comissão manifesta-se favoravelmente à aprovação do PL nº 
139/2016. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente em 18/04/2018. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 20/04/2018, p. 130 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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