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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 0328/2009 
"Institui o Programa de Atendimento a Pessoas com Distúrbios Respiratórios do Sono, 

e dá outras providências." 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica instituído o Programa de Atendimento a Pessoas com Distúrbios 
Respiratórios do Sono no Município de São Paulo. 

Art. 2º. O Programa de Atendimento a Pessoas com Distúrbios Respiratórios do Sono 
deverá ser desenvolvido e acompanhado pela Secretaria Municipal de Saúde, com finalidade 
de divulgar nos diversos segmentos da sociedade a prevenção, o diagnóstico e seu tratamento. 

Parágrafo único: A Secretaria Municipal da Saúde deverá instituir a linha de cuidados 
para manejo de pacientes com Distúrbios Respiratórios do Sono. 

Art. 3º. A Rede Pública de Saúde deverá prover os recursos e condições para as 
seguintes ações específicas do Programa: 

I - estabelecer protocolo de atendimento, diagnóstico e tratamento dos distúrbios 
respiratórios do sono; 

II - realizar exames diagnósticos dos distúrbios respiratórios do sono; 

III - disponibilizar aos portadores de distúrbios respiratórios do sono os recursos 
terapêuticos bem estabelecidos na literatura científica; 

IV - organizar e pactuar com todos os setores envolvidos o fluxo assistencial dos 
pacientes em todos os níveis de atenção. 

Art. 4º. Para a consecução dos objetivos do Programa de Atendimento a Pessoas com 
Distúrbios Respiratórios do Sono, a Prefeitura Municipal de São Paulo poderá celebrar 
convênios e/ou instrumentos de parcerias com pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

Art. 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta e dotações 
orçamentárias, suplementadas se necessário. 

Art. 6º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de até 180 (cento e 
oitenta) dias após a publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Sessões 

Paulo Frange 

Vereador 

 

JUSTIFICATIVA 

A presente propositura tem por objetivo aprimorar este projeto de minha autoria, que foi 
elaborado em 2009, razão pela qual confeccionamos este substitutivo com algumas alterações. 

Cabe salientar que o distúrbio respiratório do sono continua sendo um problema 
extremamente comum. Estima-se que cerca de 20 a 30% da população adulta masculina e 10 
a 15% da população adulta feminina sofram desse mal. Apenas uma minoria desses 
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indivíduos, porém, tem o diagnóstico corretamente estabelecido por um médico e o seu 
consequente tratamento. 

Pacientes com distúrbio respiratório do sono apresentam um maior risco de acidentes 
ou de desenvolvimento de doenças clínicas, tais como: hipertensão arterial, hipertensão 
pulmonar, doença coronariana, arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca e acidente vascular 
cerebral, sendo primordial a prevenção, o diagnóstico e seu tratamento adequado. 

Face ao exposto é de suma importância que seja instituído o Programa de Atendimento 
a Pessoas com Distúrbios Respiratórios do Sono. 

Dessa forma, conto com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação da presente, que 
reputo de notável interesse público e social.” 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/12/2015, p. 113 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

 
PARECER CONJUNTO Nº DAS COMISSÕES REUNIDAS DE CONSTITUIÇÃO, 

JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE 
SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER; E DE FINANÇAS E 

ORÇAMENTO SOBRE O SUBSTITUTIVO APRESENTADO EM PLENÁRIO AO 
PROJETO DE LEI Nº 0328/09. 

Trata-se de Substitutivo apresentado em Plenário ao projeto de lei nº 0328/09, de 
autoria do nobre Vereador Paulo Frange, que visa instituir programa de atendimento a 
pacientes portadores de apneia noturna. 

O substitutivo apresentado aprimora a proposta original e encontra fundamento no 
artigo 37, caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos, 
inexistindo, ainda, qualquer impedimento para a iniciativa de projetos de lei que versem sobre a 
matéria em questão, uma vez que a reserva de iniciativa para projetos de lei que disponham 
sobre a prestação de serviço público foi abolida do citado diploma legal, através da Emenda nº 
28, de 14 de fevereiro de 2006. 

A matéria de fundo versada na propositura - proteção e defesa da saúde - insere-se na 
competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24, inciso XII, da 
CF) e também dos Municípios, já que a eles lhes é dado suplementar a legislação federal e 
estadual no que couber (art. 30, inciso II, da CF). 

Em outro aspecto, consoante o disposto nos artigos 30, inciso I, da Constituição 
Federal compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com 
idêntica redação no artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal. 

Nesse diapasão, estando a propositura relacionada a campanha preventiva na área da 
saúde, por intermédio do estabelecimento de programa de atendimento a pessoas portadoras 
de apnéia noturna, compreendendo a prevenção e o tratamento, com a realização gratuita de 
exames, além da promoção de campanhas informativas, observa-se a concretização do dever 
constitucional imposto ao Poder Público de proteção à saúde, insculpido no art. 196 caput do 
Texto Maior, in verbis: 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, 
(grifamos) 

O Substitutivo encontra fundamento também no disposto pelo art. 213, inciso I, da Lei 
Orgânica Municipal que determina a adoção de políticas públicas que visem à redução e a 
busca da eliminação do risco de doenças e outros agravos, abrangendo o ambiente natural, os 
locais públicos e de trabalho. 

http://www.camara.sp.gov.br/
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Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE. 

Quanto ao mérito, as Comissões de Administração Pública e de Saúde, Promoção 
Social, Trabalho e Mulher entendem inegável o interesse público do Substitutivo proposto que 
aprimora o projeto original, razão pela qual se manifestam 

FAVORAVELMENTE ao Substitutivo. 

Quanto aos aspectos financeiros a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a 
opor, vez que as despesas com a execução do Substitutivo correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias. 

FAVORÁVEL, portanto, o parecer. 

Sala das Comissões Reunidas, 25/11/2015. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

Alfredinho (PT) 

Ari Friedenbach (PHS) 

Conte Lopes (PTB) 

Eduardo Tuma (PSDB) 

Arselino Tatto (PT) 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Alessandro Guedes (PT) 

Laércio Benko (PHS) 

Pastor Edemilson Chaves (PP) 

Jonas Camisa Nova (DEM) 

Valdecir Cabrabom (PTB) 

COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER 

Calvo (PMDB) 

Netinho de Paula (PDT) 

Natalini (PV) 

Noemi Nonato (PROS) 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

José Police Neto (PSD) 

Adilson Amadeu (PTB) 

Milton Leite (DEM) 

Paulo Fiorilo (PT) 

Ricardo Nunes (PMDB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/12/2015, p. 118 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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