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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO  DA LIBERDADE

PLL n°                    /2022

"Disp6e sobre o fornecimento de fraldas descarti±veis

a idosos e pessoas com deficiencia residentes no
municipio de Jacarei e que se encontram em situa?5o
de vulnerabilidade econ6mica e d6 outras

providencias".

0 PREFEITO DO IVIUNICIPIO  DE JACAREl,
USANDO DAS ATRIBUIC6ES QUE LHE SAO
CONFERIDAS POR LEI,  FAZ SABER QUE A
CAMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SACIONA
E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.  1°.  Fica  garantido o direito  ao  recebimento  gratuito  de fraldas  descartaveis  a  idosos e

pessoas com deficiencia de baixa renda no Municipio de Jacarei.

Art.  2°.  Compete  ao  Poder  Pulblico  Municipal  garantir  o  fornecimento  e  a  distribuigao  das

fraldas descartaveis em quantidade adequada as necessidades dos  beneficiarios,  podendo

firmar convenios ou parcerias com outras esferas do Governo,  bern como com empresas ou

com  entidades  nao  governamentais,  para  consecugao  dos  objetivos  descritos  nesta  Lei,

inclusive para produeao de fraldas descartaveis de modo mais econ6mico.

Art.  3°.  Para  efeitos  desta  Lei,  consideram-se  pessoas  idosas  e  com  deficiencia  aquelas

definidas,  respectivamente,  no art.1° da Lei n.10.741, de  1° de outubro de 2003 (Estatuto do

ldoso)  e  no  art.2°  da  Lei  n.13.146,  de  06  de julho  de  2015  (Lei  Brasileira  de  lnclusao  da

Pessoa com Deficiencia).

Art    4°.   Os   municipes   deverao   demonstrar  o   preenchimento   cumulativo   dos  seguintes

requisitos:

I -possuir cadastro no Cadastro Unico para Programas Sociais do Governo Federal estando

incluido em entidade familiar considerada de baixa  renda;

11  -ser residente no Municipio de Jacarei;
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-estar cadastrado no Sistema Unico de Sadde, tendo realizado os atendimentos m6diHHriij=b   I

na  rede municipal;

lv  -  apresentar  prescrigao  medica  devidamente  preenchida  com  nome  do  usuario,  data,

descrigao   da   patologia   que  justifica   ou  fundamenta   a   necessidade  do   uso  de  fraldas,

indicagao do CID e quantidade,  padrao e tamanho das fraldas necessarias.

§1 0. Sera considerada familia de baixa renda aquela com renda familiar mensal per capita de

ate meio salario minimo ou a que possua renda familiar mensal de ate ties salarios minimos,

sendo deduzidos os gastos com doeneas cr6nicas e educagao.

§2°.  0 pedido de fornecimento de fraldas podera ser formulado pelo pr6prio beneficiario ou,

estando   este    impossibilitado   de   faze-lo,    por   c6njuge   ou   companheiro,    ascendente,

descendente,  irmao,  ou outro representante legal.

Art.  50.  Ap6s  a  aprovagao  do  pedido,  as fraldas  descartaveis  devefao  ser fornecidas  pelo

periodo de ate 06 (seis) meses, podendo ser renovado enquanto permanecer a necessidade

do usuario, mediante atualizagao de documentos.

Art.  60.  0 fornecimento de fraldas descartaveis sera efetuado conforme quantidade descrita

no laudo medico.

Paragrafo  tlnico.  0  fornecimento  das  fraldas  tern  natureza  de  direito  personalissimo,  nao

podendo  ser  transacionadas  pelo  beneficjario  ou  por  seus  responsaveis,   sob  pena  de

cancelamento imediato do beneficio, sem prejuizo de eventual responsabilizagao civil, penal

ou  administrativa

Art.   70.   0  desligamento  do  usuario  do  cadastro  municipal  para   recebimento  de  fraldas

descartaveis dar-se-a por:

I  -  nao comparecimento  para a  retirada das fraldas descartaveis por mais de 60  (sessenta)

dias;

11 -ausencia de pedido de renovagao, esgotados os 06 (seis) meses de atendimento.

Ill -desvirtuamento do uso das fraldas, entendido como qualquer aplicagao diversa daquela

descrita  no pedido formulado;

lv-alta medica;

V -6bito.
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Paragrafo t]nico.  No caso do inciso I,  o beneficio sera suspenso,  podendo ser reativado seu

fornecimento caso devidamente justificado.

Art.  8°.  0  Poder  Pi]blico  Municipal,  por  meio  de  sua  Secretaria  competente,  apreciafa  os

pedidos  de  cadastro  para  fornecimento  de  fraldas  descartaveis  em  conformidade  com  as

diretrizes estabelecidas nesta Lei.

§ tlnico. Em caso de indeferimento ou deferimento parcial, fica assegurado o direito a recurso

administrativo.  a ser analisado pelo superior hierarquico.

Art.  9°.  As despesas decorrentes da  execugao  desta  Lei  correrao  por conta  das dotag6es

orgamentarias pr6prjas ou suplementares se necessario.

Art.10°.  Revogam-se as disposig6es em sentido contfario.

Art.11°.  Esta  Lei entra em vigor na data de sua  publicagao.

Camara Municipal de Jacarei,15 de mango de 2022

AUTOR: Vereador Luis Flavio (PT)
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JUSTIFICATIVA

0  presente  Projeto de Lei tern por objetivo instituir no municipio de Jacarei a politica

publica   afirmativa   de   fornecimento   de   fraldas   descartaveis   a   idosos   e   pessoas   com

deficiencia  em  situacao  extrema  vulnerabilidade  econ6mica   residentes  no  municipio  de

Jacarei.  0 crit6rio de avaliaeao econ6mica  utilizado  pela  presente proposigao e o cadastro

no Cadunico,  que,  segundo o art. 4°,  inciso  11 do Decreto n.  6.135/07,  6 destinado a familias

de baixa renda, definidas como:

Art. 4Q   Para fins deste  Decreto,  adotam-se as segulntes definj?6es:(  I.)

11  -faml'lia de  baixa  renda:  sem  prejuizo do disposto  no  inciso  1`

a)  aquela com  renda familiar mensal per capita de ate meio salario minimo;  ou

b) a que possua  renda familiar mensal de ate tres salarios  minimos;

E  crescente  no  ambito do  munjcipio  a  procura  de  municipes  idosos  ou  deficientes

pelo fornecimento de fraldas descartaveis as custas do Poder Pdblico,  no entanto, em razao

da falta de politica  ptlblica  neste sentido,  o ente federativo  nega o acesso ao  insumo.  Sem

ter alternativas para se alcangar o pleno acesso a sadde por meio do fornecimento de fraldas

descartaveis   prescritas   por   medicos,   os   municipes   muitas   vezes   recorrem   ao   Poder

Judiciario.

Vale  mencionar  que,  de  Outubro/2015  ate  Agosto/2019  a  Defensoria  Ptiblica  do

Estado de  Sao  Paulo,  Unidade de Jacarei,  ingressou  com  31  ag6es de obrigagao de fazer

em face  do  municipio,  pleiteando  o fornecimento  de fraldas  descartaveis  para  idosos e/ou

deficientes em situagao de vulnerabilidade social e econ6mica. Vejamos:
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Nao  ha  programa de dispensagao de fralda que alcance a  populagao do municipio

de Jacarei, ha somente o Programa Farmacia Popular, onde o interessado tern que custear

parcela  do  valor  da  fralda.  0  Programa  Farmacia  Popular  nao  alcanga  a  populagao  em

situacao de extrema vulnerabilidade econ6mica e social.

0  direito  a  sai]de  esta  umbilicalmente  ligado  ao  direito  a  vida,  direito  aquele  que e

de  todos  e  clever  do  Estado  brasileiro  fornecer.   Entre  o  grande   leque  protetivo  que  a

Constituigao Federal de  1988 da aos direitos sociais, existe uma atengao especial ao direito

a sadde.
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No  mais,  o  direito  a  sadde  esta  presente  em  indmeros  tratados  e convengo

internacionais de direitos humanos. Assim, o direito a sadde consta da Declaragao Universal

dos Direitos Humanos,  mais precisamente em seu artigo XXV,  item  1 :

Art. XXV 1. Toda pessoa tern direito a urn padrao de vjda capaz de assegurar

a  si  e  a  sua  familia  sadde  e  bern  estar,   inclusive  alimentagao,  vestuario,

habitaeao,  cuidados medicos e os servicos sociais  indispensaveis,  e direito a

seguranga  em  caso  de  desemprego,  doenga,   invalidez,  viuvez,  velhice  ou

outros casos de perda dos meios de subsistencia fora de seu controle.

No  mesmo  sentido,  a  consagragao  pelo  Pacto  dos  Direitos  Econ6micos,  Sociais e

Culturais,  que, alem de reconhece-lo como direito subjetivo, faz expressa determinagao aos

Estados das prestag6es positivas que devem ser realizadas para a sua materializagao:

Artigo  12.
1.  Os  Estados  Partes do presente  Pacto reconhecem  o direito de toda
pessoa desfrutar o mais elevado nivel possivel de saude fisica e mental.
2.  As medidas que os Estados partes do presente Pacto deverao adotar
com  o  fim  de  assegurar  o  pleno  exercicio  des§e  direito  incluirao  as
medidas        que        se       faeam        necessarias        para        assegurar:
a)   a  diminuigao  da  mortalidade  infantil,  bern como  o  desenvolvimento
sao                                                      das                                                      criancas;
b)   a  melhoria  de todos os  aspectos  de  higiene  do trabalho  e do  meio
ambiente;
c)   a  prevengao  e  tratamento  das  doengas  epidemicas,  endemicas,
profissionais e outras,  bern como a luta contra essas doencas;

d)    a  cria?ao  de  condig6es  que  assegurem   a  todos  assistencia
m6dica e servigos medicos em caso de enfermidade.

Ha   normatizagao  com  "fonga  de  lei"  ainda  no   Protocolo  Adicional  a   Conveneao

Americana sobre Direitos Humanos em Materia de Direitos Econ6micos, Sociais e Culturais,
"Protocolo de Sao Salvador":

Artigo  10

1.  Toda  pessoa tern direito  a  sadde,  entendida  coma  o gozo  do  mais

alto nivel de bern-estar fisico,  mental e social.
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2.         A  fim   de  tornar  efetivo  o  direito  a  sadde,   os   Estados  Pa

comprometem-se    a    reconhecer   a    satlde    como    bern   publico    e,

especialmente, a adotar as seguintes medidas para garantir este direito:

a.        Atendimento   primario   de   satlde,    entendendo-se   como   tal   a

assistencia medica essencial colocada ao alcance de todas as pessoas

e familias da comunidade;

b.         Extensao  dos   beneficios  dos  servigos  de  sadde  a  todas  as

pessoas sujeitas a jurisdigao do Estado;

c.         Total  imunizagao contra  as  principais doengas  infecciosas;

d.         Preveneao e tratamento das doengas endemicas,  profissionais e

de outra natureza;

e.        Educagao   da   populaeao   sobre   prevencao   e   tratamento   dos

problemas da saLide;  e

f.        Satisfaeao  das  necessidades  de  saLlde  dos grupos  de  mais  alto

risco e que,  por sua situaeao de pobreza,  sejam mais vulneraveis.

Cumpre destacar que o pleno acesso a sadde e garantido mediante polfticas sociais

e econ6micas que visam  a  redu?ao  do  risco de doenca  e de  outros  agravos  e ao acesso

universal   igualitario   as   ag6es   e   servigos   para   sua   promogao,   protegao  e   recuperacao

(art.196,  CF/88).

A  Lei  8.080/90,  respeitando  os  ditames  constitucionais,  disciplinou  quais  sao  os

objetivos do Sistema. Unico de Sadde,  entre esses a assistencia as pessoas por intermedio

de ag6es de promogao,  protegao e recuperagao da sadde,  com a  realizaeao integrada das

ae6es assistenciais e das atividades preventivas.

Uma   politica   ptlblica   de   fornecimento   de  fraldas   descartaveis,   se   enquadraria

indubitavelmente  dentro  do  rol  de  ag6es  e  atividades  de  preveneao  contra  doengas,  nao

sendo urn simples insumo de conforto pessoal.

Ademais,  dentre a atuaeao do SUS  ha a competencia de formulagao de politica de

medicamentos, equipamentos,  imunobiol6gicos e outros insumos de interesse para a satlde



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -S
PALACIO  DA LIBERDADE

e  a  participagao  na  sua  produgao.  Posto  isso,  quest6es  orgamentarias  sob  o  manto  da
"reserva do possivel" ou politica de governo,  nao deveria obstar o acesso a populagao a urn

insumo tao necessario para recuperaeao ou manutengao da satlde plena.

0  bern maior a  ser alcangado por meio desta  lei,  e a vida digna,  e contra este  nao

ha  orgamento,  competencia administrativa  ou  reclamo que  posso ser interposto.  Nenhuma

vida humana vale menos que urn orgamento ptlblico, e sendo clever do Poder Pdblico garantir

a  vida  digna e saude ao cidadao,  tern ele o clever de fornecer integral atendimento medico

aos municipes.

Com  relagao aos idosos e as pessoas com deficiencia 6 not6rio que estas minorias

de  direitos  devem  ser  contempladas  por  politicas  pdblicas  afirmativas  de  desigualdades.

Somente  com  uma  aeao  positiva  do  Estado  Brasileiro  por meio de  seus entes federativos,

essas minorias de direitos terao acesso a verdadeira igualdade material.

Pensando na  necessidade de maior proteeao aos idosos,  a  Lei  10.741/03  (Estatuto

do  ldoso) disciplinou,  atraves de urn rol  meramente exemplificativo quais seriam os direitos

de todos os idosos, vejamos:

Art   2Q 0  idoso  goza  de  todos  os  direitos  fundamentais  inerentes  a  pessoa

humana,    sem    prejuizo    da    proteeao    integral    de    que    trata    esta    Lei,

a§segurando-se-lhe,  por  lei  ou  por  outros  meios,  todas  as  oportunidades  e

facilidades,   para   preservaeao   de   sua   sai]de   fisica   e   mental   e   seu

aperfeigoamento   moral,   intelectual,   espiritual   e   social,   em   condig6es   de

liberdade e dignidade.

No  mais,  o  mencionado  diploma  legal  deu  a  natureza  de  obrigagao  solidaria,  da

familia,  comunidade,  da  socjedade e  do  Poder  Ptlblico,  assegurar ao  idoso,  com  absoluta

prioridade,  o  pleno  acesso  aos  direitos  fundamentais  inerentes  a  pessoa  humana,  em

especial, o direito a vida, a sadde, a alimentagao, a educagao, a cultura, ao esporte, ao lazer,

ao  trabalho,  a  cidadania,  a  liberdade,  a  dignidade,  ao  respeito  e  a  convivencia  familiar  e

comunitaria.  Neste sentido:

i.,..,:,f'.``
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Art.   3Q E  obrigaeao  da  familia,   da  comunidade,  da  sociedade  e  do  Poder

Pdblico  assegurar ao  idoso,  com  absoluta  prioridade,  a  efetivaeao  do  direito

a  vida,  a  sadde,  a  alimentagao,  a educagao,  a  cultura,  ao esporte,  ao  lazer,

ao trabalho, a cidadania, a liberdade, a dignjdade,  ao respeito e a convivencia

familiar e comunitaria.

Nao  menos  importante que os  idosos,  estao as  pessoas  portadores de deficiencia.

Esta  classe  de  vulneraveis  tamb6m  precisa  de  politicas  pdblicas  de  inclusao  social  e  de

acesso a  sadde.  Nos termos da  Lei  13.146/2015  (Estatuto da  Pessoa com  Deficiencia,  em

consonancia  com  a  Constituigao  Cidada  de  1988,  foi  reconhecido  ao  direito  a  sadde  a

natureza  de  direito  fundamental,  assegurando  que  as  ag6es  e  servigos  de  sadde  publica

destinados  a  pessoa  com  deficiencia  devem  garantir,  entre outros  direitos,  o fornecimento

de  6rteses,  pr6teses,  meios  auxiliares  de  locomogao,  medicamentos,  insumos  e  f6rmulas

nutricionais capazes de garantir o pleno acesso a sadde.

Passando do  ponto de vista da  necessidade desta  politica  pdblica de fornecimento

de  fraldas   descartaveis   no   ambito   da   municipalidade,   passo   a   discorrer   sobre   a   nao

existencia  de  vicios  de  inconstitucionalidade  capaz  de  obstar  a  apreciaeao  dos  nobres

colegas a esta propositura.

Nos termos da Constituigao Federal de  1988,  mais precisamente no art.23,  inciso 11,

e competencia comum da  Uniao,  Estados,  Distrito Federal e Municipios,  cuidar da saude e

assistencia pL]blica, da protegao e garantia das pessoas portadoras de deficiencia,  No mais,

o  art.30  da  CF/88  disp6e  que  e  de  competencia  legislativa  do  municipio,   Iegislar  sobre

assuntos  de  interesse  local,  bern  como  competencia  material,  prestar em  conjunto  com  a

Uniao e estado respectivo,  prestar servigos de atendimento a sadde da populaeao.

Pelo exposto,  e  cristalino  o  amparo  constitucional  a  apreciagao e aprovaeao deste

ato normativo  municipal,  tendo em vista que,  tal  projeto tern por objetivo o fornecimento de

acesso a saude,  objetivada atraves da disponibilizagao de fraldas descartaveis as pessoas

idosas e deficientes do municipio de Jacarei.
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No que diz  respeito a  constitucionalidade formal  da  proposigao,  destaca-se a Tese

n.   917  fixada   pelo   Supremo  Tribunal   Federal   em  julgamento  com   Repercussao   Geral

reconhecida, segundo a qual:

Nao  usurpa  competencia  privativa  do  Chefe  do   Poder  Executivo  lei  que,

embora erie despesa  para a Administraeao,  nao trata da sua estrutura ou da

atribuigao de seus 6rgaos  nem do regime juridico de servidores  pdblicos (art.

61,  §  1°,11,  "a",  "c" e  "e",  da  Constituigao  Federal).

Resta  claro,  portanto,  que  a  Camara  Municipal  de Vereadores tern atribuigao  para

deflagrar o  processo  legislativo  em  materias  que  crie despesa,  desde que  nao  interfira  na

estrutura ou atribuieao de seus 6rgaos, tampouco no regime juridico dos servidores ptiblicos,

o  que,   certamente,   o   presente  projeto  nao  tern  o  condao  de  fazer.   Assim  sendo,   no

julgamento do ARE  878.911  RG,  entendeu-se  pela constitucionalidade de  lei  municipal que

determinou  a  instalagao  de  cameras  de  monitoramento  das  escolas  ptlblicas,  tendo  sido

minutada a seguinte ementa:

Recurso  extraordinario  com  agravo.  Repercussao  geral.  2.  Agao  Direta  de

lnconstitucionalidade   estadual.    Lei   5.616/2013,    do   Municipio   do   Rio   de

Janeiro.  Instalagao de cameras de monitoramento em escolas e cercanias. 3.

Inconstitucionalidade  formal.   Vicio   de   iniciativa.   Competencia   privativa   do

Poder  Executivo  municipal.   Nao  ocorrencia.   Nao  usurpa  a  competencia

privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora erie despesa para
a Administra§ao Pdblica, nao trata da sua estrutura ou da atribuicao de

seus   6rg5os   nem   do   regime   juridico   de   servidores   pdblicos.   4.

Repercussao  geral   reconhecida  com   reafirmagao  da  jurisprudencia  desta

Corte.  5.  Recurso extraordinario provido.

Decisao:  0  Tribunal,  por  unanimidade,  reputou  constitucional  a  questao.  0

Tribunal,  por unanimjdade,  reconheceu a existencia de repercussao geral da

questao    constitucional   suscitada.    No    merito,    por   maioria,    reafirmou    a

jurisprudencia  dominante  sobre  a  materia,  vencido  o  Ministro  Marco Autelio.

Nao se manifestaram os Ministros Celso de Mello e Rosa Weber.
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Diante disso,  aprovado o presente  projeto,  a  lei  municipal  que venha a estabelec

a obrigatoriedade de fornecimento de fraldas a idosos e pessoas com deficiencia nao cria ou

altera  a  estrutura  ou  a  atribuieao  de  6rgaos  da  Administragao  Pdblica  local  nem  trata  do

regime juridico de servidores publicos,  motivo pelo qual nao estara maculada com qualquer

tipo de vicio de inconstitucionalidade formal.

Vale ressaltar que, em que pese caiba ao Poder Executivo regulamentar a forma de

implementagao da futura  norma,  nao e a Lei decorrente deste projeto que criara atribui96es

a 6rgaos ou Secretarias de forma direta e imediata.  Isto e,  ap6s a aprovagao da  legislagao,

o  Executivo tera garantida  a sua discricionariedade na forma de disciplinar o modo como o

direito  ao  recebimento  gratuito  de  fraldas  descartaveis  sera  implementado,  bern  como  a

cargo de qual Secretaria ficafa a atribuigao de fiscalizagao dessa politica pdblica.

Assim,  inexistindo  qualquer  esp6cie  de  vicios  de  inconstitucionalidade  material  ou

formal,  submete-se  a  presente  proposieao  a  apreciaeao  dos  nobres  pares,  dos  quais  se

espera o apoio fundamental para a sua aprovagao, que entende-se de grande valia para esta

municipalidade.

Camara Municipal de Jacarei,15 de margo de 2022


