
Estado de Sao Paulo

GABINETE VEREADOR JEFFERSON RODRIGO OLIVEIRA SILVA

PROJETO DE LEI N° 055 DE 10 DE MAIO DE 2021

"Institui no ambito do
Municipio de Cajamar, o Programa 
de Apoio as Pessoas com Doenga de 
Alzheimer e Outras Demencias e aos

outrasdaseus familiares, 
providencias”.

Art. 1° Fica instituido, no ambito do Municipio de Sao Paulo, o 
Programa de Apoio as Pessoas com Doenga de Alzheimer e Outras 

Demencias e aos seus familiares.

Art. 2° O programa instituido no art. 1° sera desenvolvido no ambito da 

Rede Publica

Municipal de Saude, com apoio de especialistas e de representantes de 
instituigoes que congregam pessoas com Doenga de Alzheimer e outras 

Demencias, e de familiares, e tera como objetivo:

I - Promover a conscientizagao e a orientagao precoce de sinais de 
alerta e informagoes sobre a Doenga de Alzheimer e outras Demencias, em 
varias modalidades de difusao de conhecimento a populagao, em especial, as 

zonas mais carentes da cidade de Cajamar;

II - Utilizar metodos para o diagnostico e o tratamento o mais precoce 
possivel em unidades da Rede Publica Municipal de Saude, respeitadas as 
instancias dos entes federativos e suas respectivas competencias;

III - Estimular habitos de vida relacionados a promogao de saude e 

prevengao de comodidades, alem de estimulos aos fatores protetores para a 
prevengao da Doenga e Alzheimer e outras Demencias, tais como: pratica de 
exercicio regular; alimentagao saudavel; controle da pressao arterial e das 
dislipidemias; intervengao cognitiva; controle da Depressao que dobra o risco 
de demencia; estimulo ao convivio social que e importante preditor de 
qualidade de vida; ou seja, o desenvolvimento de agoes de promogao de saude 

e prevengao de doengas;

IV - Apoiar o paciente e familiares, com abordagens adequadas no 
tratamento nao medicamentoso e medicamentoso, visando melhorar a adesao 
ao tratamento minimizando o impacto das alteragoes comportamentais e 

complicagoes no curso da doenga;
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GABINETE VEREADOR JEFFERSON RODRIGO OLIVEIRA SILVA

V - Capacitar cuidadores familiares e especializar profissionais que 
compoem equipes multiprofissionais nessa area, e absorver novas tecnicas e 
procedimentos que possibilitem melhoria no atendimento, visando inclusive a 
diminuigao de intercorrencias clinicas, hospitalizagao e custos, bem como 
diminuir o nivel de estresse de quern cuida;

VI - Utilizar os sistemas de informagoes e de acompanhamento pelo 
Poder Publico de todos que tenham diagnostico de Doenga de Alzheimer e 
outras Demencias para a elaboragao de um cadastre especifico dessas 
pessoas;

VII - Promover eventos em locals publicos, campanhas institucionais, 
seminaries e palestras, por meio de;

a - Elaboragao de cadernos tecnicos para profissionais da rede publica
de saude;

b - criagao de cartilhas e folhetos explicativos para a populagao em
geral;

c - campanhas em locals publicos de grande circulagao ou campanhas 
focadas em publicos especificos;

d - divulgagao de locals de apoio e referencia em redes publica e
privada.

VIII - Inserir as agoes dessa polltica na Estrategia Saude da Familia;

IX - Aperfeigoar as relagoes entre as areas tecnicas publicas e privadas 
de modo a possibilitar a mais ampla troca de informagoes e parcerias dos 
profissionais de saude entre si, com os pacientes, familiares e representantes 
de associagoes comprometidas com a causa;

Art. 3° Fica o Poder Executive autorizado a celebrar parcerias, 
intercambios, e convenios com Organizagoes Nao Governamentais, empresas, 
laboratories, industrias farmaceuticas, Universidades e Orgaos Federais, 
Estaduais ou Municipals, que procurem viabilizar a infraestrutura necessaria 
para a implantagao do Programa de Apoio as Pessoas com Doenga de 
Alzheimer e outras Demencias, observada as disposigoes legais pertinentes a 
cada institute mencionado.
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Art. 4° As Unidades de Saude deverao investigar, diagnosticar, tratar, 
promover a saude mental e acompanhar a pessoa com Doenga de Alzheimer e 
outras Demencias, prestando-lhe toda a assistencia necessaria em real 
parceria com a estrategia Saude da Familia, com utilizagao de indicadores de 
controle de qualidade.

Art. 5° As pessoas com Alzheimer e outras Demencias e seus familiares 
deverao receber acompanhamento multidisciplinar com profissionais que 
compoem a equipe: como, por exemplo, neurologistas, geriatras, psiquiatras, 
psicologos, servigo social, nutricionistas, gerontologias, enfermeiros, terapeutas 
ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiologos, entre outros.

Art. 6° - No desenvolvimento do programa de que trata esta lei, serao 
observados os protocolos clinicos e diretrizes terapeuticas preconizados pelo 
Ministerio da Saude.

Art. 7° O Poder Publico podera buscar apoio em outras instituigoes para 
desenvolver a Politica Municipal de Atengao Integral as Pessoas com Doengas 
de Alzheimer e outras Demencias no Municipio de Sao Paulo.

Art. 8° As despesas decorrentes da execugao desta Lei correrao por 
conta de dotagoes orgamentarias proprias, suplementadas, se necessario.

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 
disposigoes em contrario.

lomiro dos Santos, 10 de maio de 2021.Plenario Ver

OLIVEIRA SILVA 
Vereador Municipal de Cajamar

JEFF
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JUSTIFICATIVA

Se faz justificavel a promulgagao do supramencionado, pela 
necessidade de amparo a parcela da populagao supramencionada.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 10 de maio de 2.021.

/

JEFFERSON RODRIGO OLIVEIRA SILVA 
Vereador Municipal de Cajamar
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CONTROLE DE PROTOCOLO

Os protocolos dos Projetos de Lei n°s. 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54 e 55/2021 
foram enviados pelo WhatsApp.

Cajamar, 17 de maio de 2021

SECRETARIA
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Oficio n° 98 - GP

Cajamar, 19 de maio de 2021.

Senhor Presidente,

Em Cumprimento ao paragrafo 1° do artigo 55, do Regimento 
Interno, encaminhamos a Vossa Excelencia, para exame e parecer, copia autentica do 
Projeto de Lei n° 47/2021; 48/2021; 49/2021; 50/2021; 51/2021; 53/2021; 54/2021 e 
55/2021.

Sem outro motive, aproveitamos a oportunidade para externar 
nossos protestos de estima e consideragao.

■'7

IGUESSAULO ANDE
Preside??

1/

Excelentissimo Senhor:
JOSE ADRIANO DA CONCEIQAO
Presidente da Comissao de Justiga e Redagao

'• V\
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PARECER N° 86/2021

Ref: Projeto de Lei n° 055 de 10 de maio de 2021.

Trata o presente protocolado de projeto de lei que cria o programa de 

de apoio as pessoas com Doenga de Alzheimer e outas demencias.

A propositura e de autoria do vereador Jefferson Rodrigo Oliveira Silva 

e vem acompanhada de justificativa.

E o relatorio.

PARECER

A materia tratada no Projeto em analise e de competencia municipal, 
uma vez que se insere no conceito de interesse local, aludido pela artigo 30, inciso 
I, da Constituigao Federal1, e artigo 9°, caput2, da Lei Organica Municipal.

1 Constituigao Federal
Art. 30 Compete aos Munici'pios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;

2 Lei Organica Municipal
Art. 9. Ao Municipio compete, prover tudo quanto respeito ao interesse de 
sua populagao, cabendo-lhe privativamente, dentre outras atribuigoes legais e 
constitucionais, as seguintes:
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Assim, quanto a competencia, nao ha qualquer vicio.

No entanto, o Projeto de Lei em questao fere o principio da 
independencia e separapao dos poderes previsto no artigo 5°, da Constituicao do 
Estado de Sao Paulo, por configurar interferencia do Legislative na esfera de 
competencia privativa do Executivo.

Os artigos 5°, caput, §§ 1° e 2° e 47, II, XIV e XIX, “a”, da Constituicao 
do Estado, aplicaveis aos Municipios por forga do art. 144 da mesma Carta assim 
dispoem:

Art. 5° Sao Poderes do Estado, independentes e harmonicos entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciario.

§ 1° - E vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuigoes.

§ 2° - O cidadao, invest!do na fungao de um dos Poderes, nao podera 
exercer a de outro, salvo as excegdes previstas nesta Constituigao.

Artigo 47 - Compete privativamente ao Governador, alem de outras 
atribuigoes previstas nesta Constituigao:

(...)

II - exercer, com o auxllio dos Secretarios de Estado, a diregao superior 
da administragao estadual;

(...)

XIV - praticar os demais atos de administragao, nos limites da 
competencia do Executivo;

(...)

XIX - dispor, mediante decreto, sobre:
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a) organizagao e funcionamento da administragao estadual, quando 
nao implicar aumento de despesa, nem criagao ou extingao de orgaos pubficos;

(...)

Tambem a Lei Organica do Municipio estabelece em seu artigo 61, II, que 

compete privativamente ao Prefeito a iniciativa de leis que disponham sobre a 

criagao, estruturagao e atribuigoes dos orgaos da administragao publica.

Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles discorre:

"Em sua fungao normal e predominante sobre as demais, a Camara 
elabora leis, isto e, normas abstratas, gerais e obrigatorias de conduta. 
Esta a sua fungao especlfica, bem diferenciada da do Executivo, que e 
a de praticar atos concretos de administragao. Ja dissemos e convem 
se repita que o Legislativo prove in genere, o Executivo in specie: a 
Camara edita normas gerais, o prefeito as aplica aos casos particulares 
ocorrentes. Dai nao ser permitido a Camara intervir direta e 
concretamente nas atividades reservadas ao Executivo, que pedem 
provisoes administrativas especiais manifestadas em ordens, 
proibigoes, concessbes, permissoes, nomeagoes, pagamentos, 
recebimentos, entendimentos verbals ou escritos com os interessados, 
contratos, realizagoes materiais da Administragao e tudo o mais 
que se traduzir em atos ou medidas de execugao governamentai.” 
fgrifei Direito Municipal Brasileiro 2013 17a ed. Ed. Malheiros Cap. XI 
1.2. p. 631).

Ives Gandra Martins, referindo-se aos atos tipicos de administragao,
ensma que:

"sobre tais materias tern o Poder Executivo melhor visao do que o 
Legislativo, por as estar gerindo. A administragao da coisa publica, nao 
poucas vezes, exige conhecimento que o Legislativo nao tern, e
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outorgar a este Poder o direito de apresentar os projetos que desejasse 
seria oferecer-lhe o poder de ter injciativa sobre assuntos que refogem 
a sua maior especialidade” (Comentarios a Constituisao do Brasil, 4° 
vol. Tomo I, 3a ed, atualizada, Sao Paulo, Saraiva, 2002).

O presente Projeto de Lei ao instituir o programa de apoio as pessoas 

com Doenga de Alzheimer e outras demencias, trata de materia tipicamente de 

administragao impondo obrigagdes concretas a orgao do Executive (Secretaria 

Municipal da Saude), como as constantes no artigo 2°.

O Tribunal de Justiga de Sao Paulo, em sede de Agao Direta de 

constitucionalidade, relativamente a Lei do municipio de Sorocaba, cujo conteudo e 

semelhante ao Projeto de Lei em analise, decidiu pela sua inconstitucionalidade, 

por vicio de iniciativa:

AQAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LE1 11.399, DE 23 DE 
AGOSTO DE 2016, DO MUNICIPIO DE SOROCABA, QUE INSTITUI 
PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR VEGETARIAN A - 
NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR - OFENSA AO PRINCIPIO 
DA SEPARAQAO DOS PODERES VICIO DE INICIATIVA

AO PODER EXECUTIVO CASEINCONSTITUCIONALIDADE 
ORGANIZAR E EXECUTAR TODOS OS ATOS DE ADMINISTRAQAO 
AQAO PROCEDENTE (TJSP, ADI n° 2181903-75.2016.8.26.0000, Rel. 
Des. Ferraz de Arruda, J. 08.03.2017)

Ao proferir seu voto, o eminente relator asseverou que “A fungao 

legislativa da Camara Municipal deve ser de carater generlco e abstrato, enquanto 

a pratica dos atos concretos da administragao e de competencia exclusiva do 

Prefeito Municipal.
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No mesmo sentido, a jurisprudencia do Tribunal de Justipa de Sao 
Paulo, em Agoes diretas de inconstitucionalidade de leis de conteudo semelhante 
ao presente projeto de lei:

AQAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N" 10.314/08, 
DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO - POLITICA DE 
GESTAO DE RESIDUOS REUT1LIZAVEIS E INCENTIVOS A COLETA 
SELETIVA DE LIXO NO MUNICIPIO - CRIAQAO DE OBRIGAQOES 
AO PODER EXECUTIVO E DE ATRIBUIQOES AS SECRETARIAS DE 
FORMA INDIVIDUALIZADA - MEDIDAS QUE CONSTITUEM ATOS 
DE GESTAO, CONCERCENTES A ADMINISTRAQAO PUBLICA - 
VICIO DE INICIATIVA E INVASAO DE COMPETENCIA - ARTS. 5o, 
25, 24r §2", II, 47, II, XIE XIV, E 144 DA CONSTITUIQAO DO ESTADO 
DE SAO PA ULO - LIMINAR RA Tl FICADA -AgAO PROCEDENTE. 
"Em que pese o nobre escopo da lei impugnada, o ato normative e 
verticalmente incompativel com a sistematica constitucional, pois, tendo 
se originado de projeto de autoria de vereador, criou obrigagoes e 
estabeleceu condutas a serem cumpridas pela Administragao 
Publica, prevendo-lhe a execugao de servigos e atividades, onerando- 
a e sobrecarregando-a. Alem disso, tratou de materias que 
constituem atos de gestao, como, por exemplo, educagao sanitaria 
e ambiental, coleta seletiva e atribuigoes de Secretarias 
Municipais. Ante o vicio de iniciativa e a invasao de competencia, 
declara-se inconstitucional a Lei n" 10.314/08, do Munidpio de Sao 
Jose do Rio Preto (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 0221109- 
77.2009.8.26.0000; Relator (a): Artur Marques; Orgao Julgador: Orgao 
Especial; Foro Central Civel - Sao Paulo; Data do Julgamento: 
10/03/2010; Data de Registro: 05/04/2010)
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Agao direta de inconstitucionalidade. Lei n° 4.766, de 17 de abril de 
2014, que determina ao Poder Executive a criagao do “Festival 
Municipal de Musica”. Parametro especifico do controle de 
constitucionalidade de Lei Municipal. Inadmissivel o controle abstrato 
de constitucionalidade por violagao a norma infraconstitucional. 
Instituigao de programas, campanhas e servigos administrativos. 
Materia de nitido carater administrative. Ofensa ao principio da 
separagao dos poderes. Vulneiragao a reserva da Administragao. 
Desrespeito a competencia normativa, consoante disposto nos artigos 
5°, 24, paragrafo 2°, item 2, 47, incisos II, XIV e XIX, 144 e 176, inciso 
I, da Constituigao Estadual. Afronta ao artigo 25 da Constituigao 
Bandeirante. Inexistencia. Precedente do Colendo Supremo Tribunal 
Federal. Agao direta julgada procedente para declarar a 
inconstitucionalidade da mencionada norma. (TJSP; Direta de 
Inconstitucionalidade 2255574-34.2016.8.26.0000; Relator (a): Sergio 
Rui; Orgao Julgador: Orgao Especial; Foro Central Civel - Sao Paulo; 
Data do Julgamento: 05/04/2017)

AQAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL 
4791/2014 - Municipio de SUZANO - iniciativa parlamentar- LEI QUE 
institui o programa de "educagao no transito" na rede publica de ensino 
da Municipalidade e da outras providencias 
competencia reservada ao Chefe do Poder Executive - Ingerencia 
na Administragao do Municipio - Vicio de iniciativa configurado - 
Violagao ao Principio da Separagao de Poderes - Criagao de despesas 
sem a indicagao da fonte de custeio - Violagao dos artigos 5°, 24, §2°e 
2, 25, 47, II e XIV, 144 e 176, I, Da Constituigao do Estado DE SAO 
PAULO - Precedentes - Inconstitucionalidade reconhecida. (TJSP; 
Direta de Inconstitucionalidade 2255637-59.2016.8.26.0000; Relator 
(a): Joao Negrini Filho; Orgao Julgador: Orgao Especial; Tribunal de 
Justiga de Sao Paulo - N/A; Data do Julgamento: 13/09/2017; Data de 
Registro: 21/09/2017)

Diante do exposto opino pela inconstitucionalidade do presente 
Projeto de Lei, por violagao ao principio da separagao dos poderes.

Iinvasao da
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Assim, nos termos do artigo 21, inciso II, almea “e”, da Resolugao 
n. 213 de 14 de dezembro de 2006 (Regimento Interne da Camara), o mesmo 
devera ser devolvido ao seu autor.

E o parecer, s.m.j.

Cajamar, 02 de junho de 2021.

—£2-—(/v-<3----- -
M/RCIA CRISTINA NOGUEIRA 

Procuradora Geral da Camara

#
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