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PARECER Nº 731/03 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO 
AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 266/02 
 
Visa o Projeto de Lei nº 266/02, de autoria do Nobre Vereador Goulart, acrescentar Seção 
ao Capítulo 16 do Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo, Lei nº 
11.228/92, que trata das exigências específicas complementares, e dar outras providências. 
A propositura acresce o item "16.7. Prestação de Serviços de Saúde" e estabelece que as 
janelas das unidades de internação de edificações destinadas à prestação de serviço de 
saúde deverão ser dotadas de tela fixa protetora, garantidas a aeração e insolação no 
compartimento. As edificações destinadas à prestação de serviços de que trata esta lei, 
contarão com prazo de 180 dias para adaptarem-se às suas disposições. O descumprimento 
do nela disposto ensejará multa no valor de 
R$ 200,00 por unidade não instalada, dobrada na permanência da irregularidade. 
A posição da Comissão de Constituição e Justiça - CCJ foi pela legalidade do projeto de lei 
com apresentação de substitutivo para adaptar o projeto à melhor técnica de elaboração 
legislativa. 
A Justificativa do Vereador proponente é quea proposta objetiva, se não interferir nos 
fatores que geram a predisposição ao suicídio, pois de amplitude e complexidade extremas, 
fazer adotar medida que impossibilite sua ocorrência em hospitais, tendo em vista a 
comprovada predisposição dos pacientes para o fato. A instalação de telas protetoras nas 
janelas das unidades de internação possibilitará o pronto socorro aos pacientes que 
acometidos de súbita instabilidade emocional pretendam se suicidar. 
Foram realizadas duas audiências públicas onde se tratou do problema do suicídio, levando-
se em consideração o fato de que a colocação de grades nas janelas talvez pudesse 
contribuir para a depressão dos doentes, porém estas telas também existem nas 
residências. Considerando-se, ainda, que os pacientes internados estão predispostos quatro 
vezes mais ao suicídio do que os não-internados resolveu-se apresentar a presente 
propositura. Levantou-se, também, nas audiências, o problema da utilização de telas fixas. 
Apresentou-se o fato de que quando da apresentação do projeto de lei foi feita indagação 
ao Executivo sobre este tema e houve três tipos de resposta: a primeira é que na maioria 
dos hospitais não foram consideradas ocorrências, ou seja, não houve nenhum suicídio; a 
segunda é que em vários hospitais houve de dois a três suicídios por mês variando de um a 
cada 60 ou 90 dias; e, finalmente, a terceira é que houve apenas um caso de suicídio de 
acompanhante. Assim, conclui-se que os hospitais não possuem tais dados. Porém, de 
qualquer forma, colocar tela protetora nas janelas não encarecerá a obra e nem mesmo é 
muito complicado. 
Analisando o pretendido, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente crê 
que a instalação dessas telas protetoras trará benefícios aos pacientes dos hospitais e casas 
de saúde, evitando o suicídio daqueles que entrarem em depressão profunda e instabilidade 
emocional. E mais, que a inclusão deste dispositivo no Código de Obras é a via certa para a 
sua correta implementação. 
Por estes motivos, somados àqueles apresentados pelo proponente, esta Comissão se 
posiciona favoravelmente à propositura a fim de que sejam instaladas telas fixas protetoras 
nas janelas das unidades de internação de hospitais e similares. 
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 28-05-03 
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