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PARECER CONJUNTO N° 1245/2017 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 

TRABALHO E MULHER, E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 235/2017. 

O presente projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores Antonio Donato e Juliana 
Cardoso, "dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagens de pacientes que 
aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública do Município de 
São Paulo e dá outras providências". 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade na foma de Substitutivo que buscou incorporar as regras de técnica legislativa 
elencadas na Lei Complementar Federal n° 95/ 1998. 

Conforme dispõe os artigos 2° e 3° do projeto em tela, "todas as listagens serão 
disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que deverá seguir rigorosamente a ordem 
de inscrição para a chamada dos pacientes, salvo nos procedimentos emergenciais, de 
urgência ou de maior gravidade assim atestados por profissional competente". Além disso as 
informações a serem divulgadas deverão conter o seguinte: 

• A data de solicitação da consulta, do exame ou da intervenção cirúrgica; 

• Aviso do tempo médio previsto para atendimento aos inscritos; 

• Relação dos inscritos habilitados para o respectivo exame, consulta ou procedimento 
cirúrgico; 

• Relação dos pacientes já atendidos, através da divulgação do número do Cartão 
Nacional de Saúde-CNS. 

A justificativa apresentada pelos nobres autores aponta que o projeto em tela objetiva 
trazer aos usuários do Sistema Único de Saúde informações no que se refere ao tempo médio 
de espera para atendimento na Rede Municipal, bem como o lugar em que cada cidadão se 
encontra na fila. Além disso, de modo prático busca-se dar transparência à realocação na nova 
fila de exames para que os munícipes não sejam prejudicados. 

A Comissão de Administração Pública, no âmbito de sua competência, entende que a 
propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer nos termos do 
substitutivo aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

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 sob a forma do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa.Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento 
nada tem a opor, tendo em vista que a matéria não ofende os dispositivos da lei orçamentária, 
bem como está condizente com os referendos legais de conduta fiscal. Favorável, portanto, é o 
parecer nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 

Sala das Comissões Reunidas, 12.09.2017. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 16/09/2017, p. 86  
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0235/2017 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

http://www.camara.sp.gov.br/

