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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 54/09 
(Vereador Antonio Donato) 

Estabelece diretriz para a política municipal de saúde relativamente ao transporte de 
pessoas enfermas impedidas de utilizar os meios comuns de transporte até um equipamento 
público de saúde. 

A Câmara Municipal de São Paulo 

D E C R E T A: 

art. 1º O Município, em sua política de saúde, elaborará plano de transporte destinado 
ao atendimento de pessoas enfermas que necessitem de locomoção até um equipamento 
público de saúde. 

Art. 2° O plano de que trata o artigo 1º desta lei pautar-se-á pela disponibilização de 
transporte sanitário adequado aos usuários devidamente cadastrados nas unidades municipais 
de saúde, que apresentem dependência física, clinicamente compensados e impedidos de 
utilizar os meios comuns de transporte para a realização de consultas especializadas e exames 
diagnósticos de imagem, retornos em ambulatórios hospitalares e outros fins justificáveis, 
visando à garantia da continuidade dos respectivos tratamentos. 

Parágrafo único. O plano será elaborado pela Secretaria Municipal da Saúde, com a 
colaboração das Secretarias Municipais de Assistência e Desenvolvimento Social e de 
Transportes, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 

Art. 3º  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação." 
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PARECER CONJUNTO Nº 1844/2015 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 

0054/09. 
Trata-se de Substitutivo apresentado em Plenário ao projeto de lei nº 0054/09, de 

iniciativa do nobre Vereador Antonio Donato, que visa instituir o Programa de Transporte de 
Pessoas Enfermas, destinado ao atendimento de pessoas enfermas e/ou idosas que 
necessitem de locomoção até um equipamento público de saúde. 

http://www.camara.sp.gov.br/
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O substitutivo aprimora a proposta original e pode prosperar, eis que apresentado no 
regular exercício da competência legislativa desta Casa. 

No que tange ao aspecto formal, a propositura 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 lhes é dado suplementar a legislação federal e estadual 
no que couber (art. 30, inciso II, da CF). 

Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE. 

Quanto ao mérito, as Comissões entendem inegável o interesse público da proposta, 
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, 14.10.2015. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA. 

Arselino Tatto - PT 

Eduardo Tuma - PSDB 

George Hato - PMDB 

Sandra Tadeu - DEM 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Andrea Matarazzo - PSDB 

Alessandro Guedes - PT 

Laércio Benko - PHS 

Jonas Camisa Nova - DEM 

COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER. 

Calvo - PMDB 

Netinho de Paula - PDT 

Noemi Nonato - PROS 

Wadih Mutran - PP 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

José Police Neto - PSD 

Jair Tatto - PT 

Paulo Fiorilo - PT 

Ota - PROS 

Ricardo Nunes - PMDB 
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