
Projeto de Lei que dispõe sobre a inclusão 
de pessoas com Fissura Labiopalatina e/ou 
anomalias crânio faciais como pessoa com 
deficiência no âmbito do Município de Bauru 
e dá outras providências. 

ALEXSSANDRO BUSSOLA 
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PROJETO DE LEI 

Dispõe sobre a inclusão de pessoas com Fissura 

Labioplatina e/ou anomalias crânio faciais como 

pessoa com deficiência no âmbito do Município, de 

Bauru e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° As más-formações congênitas Fissura Palatina e Fissura 
Labiopalatina, e as síndromes correlatas, ficam equiparadas às 
deficiências físicas, para efeitos jurídicos, no Município de Bauru . 

Parágrafo único. Ficam assegurados às pessoas com as más formações congênitas 
de que trata o "caput" os mesmos direitos e garantias dos benefícios 
sociais das pessoas com deficiência física ou mental, previstos nos 
artigos 277 a 281 da Constituição do Estado e na legislação correlata. 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art.4° 

Art.5° 

O Poder Executivo promoverá estudos na Secretaria da Saúde, para a 
elaboração de cadastro único municipal das pessoas com as más
formações congênitas referidas no artigo 1°, que contenha as 
seguintes informações a elas relacionadas: 
1 - condições de saúde e de necessidades assistenciais; 
li - acompanhamentos clínico, assistencial e laboral; 
Ili - mecanismos de proteção social. 

As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário . 

Fica instituída a notificação compulsória à Secretaria Municipal da 
Saúde, pelas utilidades públicas e privadas integrantes do sistema de 
saúde o que realizarem partos de casos de nascimentos de criança 
com Fissura Labiopalatina e/ou anomalias craniofaciais. 

Toda pessoa que nascer com Fissura Palatina e Fissura Labioplatina 
e/ou outras Anomalias Craniofaciais será encaminhada ao tratamento 
específico especializado, devendo através da Secretaria Municipal da 
Saúde ser criado plano de atenção à reabilitação, se necessário o 
fazendo através de parcerias com quem convier. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 14 de outubro de 2019. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Trata-se de Projeto de Lei que "Dispõe sobre a inclusão de pessoas 
com Fissura Labioplatina e ou anomalias crânio faciais, como pessoa com 
deficiência no âmbito do Município de Bauru e da outras providências". 

Os profissionais do Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio 
Faciais -HRAC-Centrinho-USP, realizaram uma pesquisa e verificou-se que 76% 
dos pesquisados se consideraram pessoas com deficiência. Destes, 52% 
demostraram acreditar que a Fissura é uma deficiência pelo fato de ser uma 
malformação (congênita). E 26% destacaram considerar a Fissura como deficiência 
devido ao preconceito que as pessoas acometidas por ela sofrem. 

Todavia, algumas pessoas ainda destacaram (13%) que sentem 
limitações devido à existência da Fissura Labioplatina e, por isso, consideram-se 
pessoas com deficiência. Assim, 3% dos pesquisados relataram que se consideram 
pessoas com deficiência devido às dificuldades na hora de sua inserção no mercado 
de trabalho. Dentre os que afirmaram não serem pessoas com deficiências (24%), 
72% disseram se considerarem pessoas comuns e 28% sentiam-se pessoas 
reabilitadas devido ao apoio do HRAC. 

Diante da complexidade do tratamento, assim como dificultosa 
evolução, há necessidade de que o cidadão com Fissura Labioplatina (FLP) goze de 
maior proteção para que possa ser inserido de forma mais digna e humanizada no 
seio da sociedade, bem como possa ter acesso facilidade ao acesso à saúde e 
emprego. 

Mesmo um dos maiores hospitais de reabilitação sendo no coração do 
Estado de São Paulo, muitas pessoas sofrem com a falta de acesso aos programas 
de reabilitação necessários por falta de conhecimento, baixa condição financeira, 
dentre outros motivos. 

Assim, a notificação compulsória à Secretaria Municipal de Saúde de 
Bauru a respeito do nascimento da criança com Fissura Labioplatina e anomalias 
crânio faciais ampliará o acesso e o desenvolvimento de tratamento destes. 

A concessão de utilidade pública estadual para a Rede Nacional de 
Associações de Pais e Pessoas com Fissura Labioplatina (Rede Profis) e para a 
Sociedade de Promoção Social do Fissurado Lábio palatal (Profis), que já alcançou 
a condição municipal e federal, associações estas que por décadas vem auxiliando 
o tratamento de milhares de pacientes, afigura-se, pois como oportuna e meritória. 

Concluindo, submetemos o presente Projeto de Lei à elevada 
apreciação dos nobres Vereadores que integram esta Casa Legislativa, na 
expectativa de que, após regular tramitação, seja afinal deliberado e aprovado na 
devida forma regimental. 

Bauru, 14 de outubro de 2019. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~~~ 
Em {5de ~ de2019. 

OBUSSOLA 
1 ente 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação por esta Casa de Leis . 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

15 de outub 6-.201 . 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

R 
R 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

15 de outubro de 2019. 

ALEXSSAN RO BUSSOLA 

Prt:1 idente 
' 

LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA 
Membro 
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Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação: 

Considerando o Projeto de Lei que dispõe sobre a inclusão de pessoas com 
Fissura Labioplatina e/ou anomalias crânio faciais como pessoa com 
deficiência no âmbito do Município de Bauru e dá outras providências, de 
autoria do Ver ador Alexssandro Bussola, processado sob nº 219/19, 
solicitamos a m ifesta ão do Secretário Municipal de Saúde. 
Bauru, 15 de u br é 2019. 

, 
ERTO MEIRA 

enhor Presidente da Câmara Municipal: 

Tendo em vista a manifestação do Vereador Benedito Roberto Meira, 
membro da Comissão, Comissão, solicitamos encaminhamento de oficio ao 
Senhor Prefeito Municipal. 
Bauru, 15 de outubro de 2019. 

ALEXSSA RO BUSSOLA 
Presidente a Comissão de Justiça, Legislação e Redação 

À 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se oficio ao Senhor Prefeito Municipal, conforme solicitação. 
Bauru, 15 de outubro de 2019 . 

;JOSER 
Presidente 

Aten cho supra. S gue cópia do oficio. 
Bauru, 15 de outubro de 2019. 

~ o~.-)<L 
RONALDO JofücHIAV~ 
Diretor de Apoio Legislativo 

C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 
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Of.DAL.SPL.PM. 205/19 

Bauru, 15 de outubro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Em anexo, estamos encaminhando manifestação da Comissão 

de Justiça, Legislação e Redação sobre o Projeto de Lei que dispõe sobre a inclusão 

de pessoas com Fissura Labioplatina e/ou anomalias crânio faciais como pessoa 

com deficiência no âmbito do Município de Bauru e dá outras providências, de 

autoria do Vereador Alexssandro Bussola, processado sob nº 219/19, a fim de que 

Vossa Excelência tome as providências necessárias para atender ao requerido pela 

Comissão. 

No aguardo da mais breve resposta, subscrevemo-nos 

apresentando nossos renovados protestos de consideração . 

J SÉRO 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 

SEGALLA 
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OF GP 2254/19 

Excelentíssimo Senhor 
José Roberto Martins Segalla 
Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Presidente, 

GABINETE DO PREFEITO 

Bauru, 04 de novembro de 2019. 

Câmara Mu ilclpal de Bauru 
Diretoria de \polo Legislativo 

O 7 HOV. 2019 

ENTRAD 
Hora~ (a)::::::fl: ~3:::::::.1 

\ 

Em atenção ao oficio DAL.SPL.PM 205/19, Processo 149014/2019 em que a 

comissão de Justiça, Legislação e Redação, solicita manifestação do Secretário de Saúde sobre ao 

Projeto de Lei que dispõe sobre a inclusão de pessoas com Fissura Labioplatina como pessoa com 

deficiência no âmbito do Município, informamos o solicitado conform 

Praça das Cerejeiras, 1-59 Vila Noemy - Bauru/SP - CEP 17014-900 - Fone: (14) 3235-1000 
www.bauru.sp.gov.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURu--·~

SECRETARIA MUN1CIPAL DE SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE UNIDADES AMBULATORIAIS/REFERENCIAIS 

email: saude@bauru.sp.gov.br 

Bauru, 29 de outubro de 2019 

DE: 
PARA: 

DEPARTAMENTO DE UNIDADES AMBULATORIAIS - DUA 
GS 

REF: Processo 1490014/2019 
Projeto de Lei 219/19 
Dispõe sobre a inclusão de pessoas com Fissura Labiopalatina e/ou anomalias 
erama faciais como pessoa com deficiência rio âmbito do Município de Bauru e 
dá outras providências 

Reconhecemos a nobreza de intenção na autoria do projeto de lei em tela, contudo, 

algumas considerações se fazem necessárias dada a complexidade do assunto. 

O Decreto Presidencial nº 5296 define deficiência física conforme a seguir. 

"Deficiência física: alteração completa ou 
parcial de um ou mais segmentos do corpo 
humano, acarretando o comprometimento da 
função fisica, apresentando-se sob a forma de 
paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 
amputação ou ausência de membro, paralisia 
cerebral, nanismo, membros com deformidade 
congênita ou adquirida, exceto as deformidades 
estéticas e as que não· produzam dificuldades 
para o desempenho de funções;" 
(Redação dada pelo Decreto nº 5.296. de 2004) 

O citado Decreto classifica as deficiências em quatro grupos: física, mental, auditiva e 

visual. 

Destacamos a definição de deficiência física, considerando que o projeto apresentado, 

em seu artigo 1 °, propõe equiparar a fissura palatina, labiopaltina e síndromes correlatas às 

deficiências físicas, para efeitos jurídicos no Município de Bauru. 

Não é consensual que estas alterações anatômicas, por si, sejam consideradas 

deficiências. É evidente que não se trata de anormalidade visual, mental ou auditiva, embora 

possam, em algumas situações apresentarem fenômenos coadjuvantes em algumas destas áreas. 



Neste caso seriam incluídas, naturalmente, como deficiências nas funções sensoriais ou 

fisiológicas correspondentes e já normatizadas pelo Decreto Presidencial de 2004. 

Apontamos óbice conceituai em classificar como deficiência fisica as anomalias 

craniofaciais. O artigo 5° § 1 a, do Decreto 5296, restringe ao acometimento da função fisica e 

apenas e tão somente aos membros superiores e inferiores destacando que se referem a plegias ou 

paresias, ou seja, paralisias, nas suas diversas apreséntações, de acordo com a extensão do 

comprometimento: se apenas um (monoplegia, monoparesia) ou mais membros (hemiplegia, 

hemiparesia, triplegia ou tetraplegia, tetraparesia e assim sucessivamente). 

A deficiência fisica, portanto, faz referência necessariamente ao envolvimento de 

membros, entendam-se membros superiores e inferiores, braços e pernas respectivamente. 

Exceção feita às ostoinias (gastrostomias, traqueostomias, colostomias, cistostomias e 

jejunostomias) que o Decreto inclui no rol das deficiências fisicas sem que membros estejam 

interessados. 

Algumas iniciativas parlamentares propuseram a inclusão da fissura labiopalatina 

como deficiência. Assim, o Projeto de Lei (PL) 11217/2018 de 18 de dezembro de 2018, de 

autoria do Deputado Domingos Neto - PSD/CE dispõe sobre o reconhecimento dos pacientes que 

apresentam fissura palatina ou Jabiopalatina, não reabilitados, com pessoas com deficiência. Este 

se encontra em tramitação. 

Outro PL, o 1626/2019, apensado ao anterior, de autoria da Deputada Leandre Dai 

Ponte - PV /PR versa sobre o mesmo tema e reprisa a proposta de Domingos Neto. 

--- A Deputada Rejane Dias do PT/PI propôs a extensão de prioridade de atendimento 

dada aos portadores de neurojibromatose grave aos portadores de fissura Iabiopalatina que não 

tenham sido reabilitadas. 

Salientamos que estes projetos encontram-se tramitando no Congresso Federal ainda 

não obtiveram aprovação, portanto até o momento, não existe amparo legal para equiparar as 

anomalias craniofaciais a deficiências. 

Oportuno ressaltar que as proposições parlamentares acima citadas limitam a 

concessão do beneficio aos pacientes não reabilitados. Esta importante emenda encontra-se 

ausente no projeto de lei apresentado. Os processos de tratamento e reabilitação empregados na 

atualidade apresentam indices de sucesso significantes que proporcionam aos indivíduos tratados 

uma qualidade de vida normal ou bem próximo disto. 
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Há um consenso atual em que a inclusão deva ser a regra geral para pessoas 

portadoras de alguma limitação ou deficiência. É aconsdhável adotar um equilíbrio entre garantir 

direitos e a estigmatização das pessoas às quais se impõe a condição de deficiente. 

Estudo publicado e elaborado na Universidade de Brasília, .em que foram 

entrevistados portadores de deficiência. De forma surpreendente muitas destas pessoas não se 

identificam com deficientes na vida diária. (PEREIRA, E.L.: BARBOSA,L. - 2016) 

Com relação ao artigo 5° do Projeto de Lei apresentado temos a considerar o que 

segue: 

Bauru é reconhecida nacional e internacionalmente, pelo trabalho desenvolvido pelo 

Hospital de Reabititações de Anomalías Craniofaciais - HRAC, da Universidade de São Paulo 

carinhosamente chamado de Centrinho. Este importante Centro que em 24 de junho de 1967 

iniciou suas atividades e foi pioneiro no tratamento das fissuras labiopalatinas no Brasil, desde 

então vem realizando uma atividade de excelência nesta especialidade. Atua no diagnóstico, 

tratamento e reabilitação e a partir de 1988 com a criação do Sistema Único de Saúde - SUS 

presta atendimento universal e gratuito á população de todas as regiões do país e do exterior. 

Não temos notícia .de falta de acesso ao acolhimento e conseqüentemente ao 

tratamento e ao serviço de reabilitação oferecido por esta honorável instituição. O Centrinho 

sempre se caracterizou pelo seu acolhimento amplo e inclusivo e pela humanização de suas ações. 

Julgamos desnecessária a elaboração de lei que estabeleça um beneficio já existente e 

acessível à população e que é eficientemente ofertado por uma das instituições mais bem avaliadas 

·deste país. O m:esmo podemós dizer da criação .de serviço que já existe e que executa com 

perfeição e de forma especializada a mesma tarefa. 

Alertamos para o risco de duplicidade de atuação em uma mesma finalidade. 

Lembramos que tais propostas, embora demonstrem grandeza e altruísmo elogiáveis, 

geram, inevitavelmente, expensas aos cofres públicos, sendo que na área da saúde existem deveres 

constitucionais especialmente no âmbito do SUS que descentralizam ações e que impõe ao 

município obrigações que devem ser, por isso, priorizadas; 

Este é nosso ·parecer. 
Colocamo-nos à disposição par emais esclarecimentos 
Atenciosamente. 

Dr:r>â o 
Diretor do Departamento de Unidades Ambulatoriais/Referenciais 
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Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação: 

Tendo em vista a manifestação do Diretor do Departamento de Unidades 
Ambulatoriais/Referencias às folhas 1 O a 13, solicitamos o encaminhamento 
do processo à Consultoria Jurídica para análise e parecer. 
Bauru, 12 de n v mbro de 2019. 

TOMEIRA 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Vereador, solicitamos o 
encaminhamento do processo à Consultoria Jurídica. 
Bauru, 12 de novembro de 2019. 

ALEXSSANDRO USSOLA 
Presidente da C issão de Justiça, Legislação e Redação 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se o processo à Consultoria Jurídica, conforme solicitação. 
Bauru, 12 de novembro de 2019. 

Presidente 

"""WJ..J"-"'""Pªcho supra. S gue o Processo à Consultoria Jurídica. 
Bauru, 12 de novembro de 201 . 

-~ª{\,o~~ 
RONALDO JOrÉ-SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 
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Processo nº 219/19, de 14/10/2019. 
Autor: Vereador Alexssandro Bussola 

Senhor Presidente . 

Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre Vereador Alexssandro Bussola, que 
"dispõe sobre a inclusão de pessoas com Fissura labiopalatina e/ou anomalias 
crânio faciais como pessoa com deficiência no âmbito do Município de bauru e dá 
outra providências". Em apertada síntese este é o conteúdo do projeto a ser 
analisado por esta Consultoria Jurídica. 

De plano insta esclarecer que o presente Projeto de Lei, em parte, é ilegal e 
inconstitucional por versar sobre assunto de competência originária do Poder 
Executivo que possui o dever e a competência para regular e disciplinar as 
atividades e atribuições que estão sob a sua regência. Destacadamente aquelas 
inseridas nos dispositivos, a saber: Parágrafo único do arligo 1° e nos arligos 2º; 
3°; 4° e 5°, todos do projeto de lei sob análise. Para tanto, não podendo receber 
interferência do Poder Legislativo, pois não se trata de matéria legislativa 
concorrente . 

Corroborando esta assertiva se vislumbra no núcleo mandamental dos citados 
dispositivos há ordem imperativa de comando, estabelecendo vinculação de várias 
Secretárias Municipal (Finanças, Saúde, Bem-Estar Social), que personifica 
atuação deste Legislativo de maneira dirigente na condução administrativa 
daquelas. 

Neste norte, é necessário destacar que em parte do pretendido nesta propositura 
não pode emanar do Poder Legislativo, pois este não é afeto a gerir o Município, 
que está a cargo do Poder Executivo. Neste sentido importa em trazer a baila 
entendimento jurisprudencial emanado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI), sob nº 102.572.0/3 de Bauru, em que o Egrégio Tribunal de Justiça assim, 
decidiu: 

[ ... ] descabe ao legislador municipal estabelecer qualquer 
regra relativa ao desempenho e atribuições de órgãos da 
administração, ferindo-lhe a faculdade de se autodeterminar 
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Em outros casos assemelhados o mesmo Tribunal assim tem decidido, a saber: 

[ ... ] ao Executivo haverá de caber sempre o exercício de atos 
que impliquem no gerir as atividades municipais. Terá, 
também, evidentemente, a iniciativa das leis que lhe propiciem 
a boa execução dos trabalhos que lhe são atribuídos. Quando 
a Câmara Municipal, o órgão meramente legislativo, pretende 
intervir na forma pela qual se dará esse gerenciamento está a 
usurpar funções que são de incumbência do Prefeito. (ADI n°5 

53.584; 53.583; 43987; 41.091 e 38.977) 

No mesmo sentido, processos: 101.751.0/3; 108.584.0/1 e 103.018-0/3, todos do 
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante. Somando a esses entendimentos, se 
apresenta o posicionamento de José Afonso da Silva: 1 

A função legislativa consiste na edição de regras gerais, 
abstratas, impessoais e inovadoras da ordem jurídica, 
denominadas 'lei'. A função executiva resolve os problemas 
concretos e individualizados, de acordo com as leis; não se 
limita à simples execução das leis, como às vezes se diz; 
comporta prerrogativas, e nela entram todos os atos e fatos 
jurídicos que não tenham caráter geral e impessoal. Por isso 
é cabível dizer que a função executiva se distingue em função 
de governo, com atribuições políticas, co-legislativas e de 
decisão, [ ... ] 

Soterrando por vez o vício de iniciativa, que conduz a inconstitucionalidade formal 
deste projeto, é de relevância trazer o ensinamento de José Joaquim Gomes 

• Canotilho2
, a saber: 

A desconformidade dos atos normativos com o parâmetro 
constitucional dá origem ao vício de inconstitucionalidade. 
Esse vício será formal quando incidir sobre o ato normativo 
enquanto tal, independentemente do seu conteúdo e tendo 
em conta apenas a forma de sua exteriorização. Na hipótese 
de inconstitucionalidade formal, viciado é o ato, nos seus 
pressupostos, no seu procedimento de formação, na sua 
forma final. Os vícios formais são, consequentemente, vícios 
do ato, enquanto os vícios materiais são vícios das 
disposições, constantes do ato. Daqui se conclui que, 
havendo um vício formal, em regra fica afetado o texto em sua 
integralidade, pois o ato é considerado formalmente como 
uma unidade. 

1 ln, Comentário contextual à Constituição, Malheiros, 2005, p. 43. 
2 ln, Direito Constitucional, 5 ed., Coimbra: Almedina, 1992, p.1024 
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Desta forma, possui o Poder Executivo uma cláusula de reserva representada pela 
prerrogativa de legislar exclusivamente e sem interferência em questões que lhe 
são próprias. Vale dizer, não é permitido a outro Poder usurpar esta capacidade e 
editar normas, sob pena de ser declarada inconstitucional. Soterrando por vez a 
questão oportuniza-se colacionar o acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF) da 
lavra do eminente Ministro Celso de Mello, a saber: 

O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo de 
positivação do Direito, gerado pela usurpação do poder 
sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de 
gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica 
hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de 
modo irremissível, a própria integridade do ato legislativo 
eventualmente editado. (ADI 1.391-2/SP) 

Mostra-se claro, portanto, que o presente Projeto de Lei, ao instituir aquelas 
obrigações, dispôs, em tese, de típico ato de organização da Municipalidade, por 
conseguinte, de competência exclusiva do Prefeito, haja vista, na qualidade de 
Administrador-Chefe do Município, possui como atribuições principais o 
planejamento, organização e direção do Município. Logo, possui poder de 
comando, de coordenação e de controle de todos os atos sob a sua regência e que 
dele necessite. 

Verifica-se, de plano, a total subsunção dos julgados e doutrinas colacionadas ao 
caso em questão, defluindo-se nitidamente o vício de iniciativa, culminando na 
inconstitucionalidade formal. Ademais, vem a romper com o princípio da harmonia 
dos Poderes estampado nos Textos Constitucional Federal e Paulista. 

• Retomando, apresenta-se nesta propositura outra inconstitucionalidade, qual seja 
a determinação imprecisa quanto ao ônus financeiro que recairá sobre a 
Administração Pública caso seja implantado este projeto de lei. Assim, o é, por não 
estabelece a origem dos recursos, portanto, aquele que perderá recurso e o outro 
que será beneficiado, afrontando o artigo 25 da Constituição Estadual 

Nenhum projeto de lei que implique a criação ou o aumento 
de despesas públicas será sancionado sem dele conste a 
indicação de recursos disponíveis, próprios para atender aos 
novos encargos. 

Prosseguindo, sobre a questão da ilegalidade na imposição de gastos ao erário 
público, de relevo é observar a primeira parte no artigo 15 da Lei Complementar 
101, de 5 de maio de 20003, que impede a geração de despesas por aquele que 

3Art. 15 Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração 
de despesas ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17. 
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não possui característica de ordenador, que na lição de Flavio Siqueira de Toledo 
Junior e Sérgio Ciqueira Rossi4 este seria "a autoridade de cujos atos resultam 
emissão de empenho e autorização de pagamento, procedimentos que constituem 
a primeira e a última fase orçamentária da despesa do setor público." E completam: 
"na Prefeitura, o ordenador nato é o Prefeito; na Câmara, o Presidente da Mesa; 
nas entidades descentralizadas, os titulares de autarquias, fundações e empresas 
públicas". 

Obtempera-se que deverá o Legislador, portanto, determinar quem perderá a 
dotação orçamentária, com a aprovação da lei, ou deverá criar nova fonte de receita 
para custear as despesas originadas pelo projeto de lei. Norteando-se por estes 
preceitos constitucionais o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
assim ementou na ADI 071.274-0/4-00: 

Desconsiderou o legislador que o Projeto de Lei obrigava a 
execução de atividade e realização de gastos a serem 
suportados pelo erário municipal, sem previsão dos recursos 
existentes para tal fim. 

Diante de todo o exposto por esta Consultoria Jurídica, deflui-se que o Projeto de 
Lei 219/19 padece de inconstitucionalidade e ilegalidade, razão pela qual não pode 
ter a sua tramitação normal perante esta Colenda Casa. 

É o parecer. 

Bauru, 26 de novembro de 2019 . 

a 
Consultor Jurídico 

\ 

4/n, Lei de Responsabilidade Fiscal comentada artigo por artigo. São Paulo: NDJ, 2001, p. 91 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

VOTO (PARECER), EM SEPARADO 

Considerando que a Consultoria Jurídica desta Casa de Leis, às 

folhas 15 a 18, manifestou-se pela inconstitucionalidade e ilegalidade do presente 

Projeto de Lei, acompanhamos o referido parecer, entendendo que o mesmo é ilegal 

e inconstitucional. 

Deixamos, porém, ao Plenário, que é soberano, a decisão final. 

Sala das Reuniões, em 
03 de dezembro de 2019 . 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

• 4M~ ~/M--

Em..:f_de ~ de2019 . 

• 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DA RELATORA 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
04 de dezembro de 2019. 

DJ'\[/,. vv'vv•~~ 
IERIBA~~\o 

tora 
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• CORAÇAO DE 
SÃO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pela nobre relatora da matéria, tendo em vista a 

inexistência de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

Membro 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
04 de dezembro de 2019 . 

RIBASSETTO ALEXS 
Membro 

DROBUSSOLA 

O PELISSARO LOQUETE 
Membro 
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CQRAÇÃODE 
SAO PAULO 

• 

• 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, HIGIENE, 

SAÚDE,PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

Nome· R~lat~r processo o Vereador 

Em 11 de «:À.&~ de 2019 . 
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SAOPAULO 

COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de Relator da matéria, entendemos não haver 
nenhum óbice quanto a sua normal tramitação. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 
sábia decisão final, quanto ao seu mérito e oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 

11 de deze bro de 2019. 

LUIZ CA 

Relator 
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COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER FINAL 

A Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde e Previdência, 

hoje reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, que opinou pela normal 

tramitação. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

sábia decisão final. 

Sala das Reuniões, em 

11 de dezembro de 2019 . 

Relator 

.p~ P-'Y't,. ~ 
OÀ. )f)A. 2 ~ . 

BENEDITO ROBERTO MEIRA 

Membro 
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COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

VOTO (PARECER), EM SEPARADO 

• Considerando que a Consultoria Jurídica desta Casa de Leis, às 

• 

folhas 15 a 18, manifestou-se pela inconstitucionalidade e ilegalidade do presente 

Projeto de Lei, e que, enquanto Vereador Membro da Comissão de Justiça, 

Legislação e Redação, opinamos pela ilegalidade e inconstitucionalidade, opinamos 

pela não tramitação deste processo por esta Comissão. 

Deixamos, porém, ao Plenário, que é soberano, a decisão final. 

Sala das Reuniões, em 
11 de dezembro de 2019 . 

ERTO MEIRA 

ro 

l'ld:oçaoda Pua. 
Diáie Oficial de 8'a1111. 
DlaJ.lJ~fts. s~ 

DIRfi'ORlA DE~ LEGISI.AfflO 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente projeto, em 

Primeira e Segunda Discussões, em duas Sessões 

Extraordinárias, realizadas no dia 12 de dezembro de 2019, 

providenciar o encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da lei, arquive-se. 

Bauru, 13 de dezembro de 2019. 

JOSE 

Presidente 

Atendido o despacho supra, segue Autógrafo e Ofício, 

aguardando-se a publicação da Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 13 de dezembro de 2019. 

~~Ih,-~ 
RONALDO Jóse SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 
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AUTÓGRAFO Nº 7428 
De 13 de dezembro de 2019 

CORAÇAO DE 
SÃO PAULO 

Dispõe sobre a inclusão de pessoas com Fissura 

Labiopalatina e/ou anomalias crânio faciais como 

pessoa com deficiência no âmbito do Município de 

Bauru e dé outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA: 

Ar!. 1° As más-formações congênitas Fissura Palatina e Fissura Labiopalatina, e as 
slndromes correlatas, ficam equiparadas às deficiências físicas, para efeitos 
jurídicos, no Município de Bauru. 

Parágrafo único. Ficam assegurados às pessoas com as más formações congênitas de que trata o 
"caput" os mesmos direitos e garantias dos benefícios sociais das pessoas com 
deficiência física ou mental, previstos nos artigos 277 a 281 da Constituição do 
Estado e na legislação correlata. 

Art. 2º 

Art. 3° 

Art.4° 

Art.5° 

Art. 6° 

O Poder Executivo promoverá estudos na Secretaria da Saúde, para a elaboraçao de 
cadastro único municipal das pessoas com as más-formações congênitas referidas 
no artigo 1°, que contenha as seguintes informações a elas relacionadas: 
1 - condições de saúde e de necessidades assistenciais; 
li - acompanhamentos clínico, assistencial e laboral; 
111 - mecanismos de proteção social. 

As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Fica instituída a notificação compulsória à Secretaria Municipal da Saúde, pelas 
utilidades públicas e privadas integrantes do sistema de saúde o que realizarem 
partos de casos de nascimentos de criança com Fissura Labiopalatina e/ou 
anomalias craniofaciais. 

Toda pessoa que nascer com Fissura Palatina e Fissura Labioplatina e/ou outras 
Anomalias Craniofaciais será encaminhada ao tratamento especifico especializado, 
devendo através da Secretaria Municipal da Saúde ser criado plano de atenção à 
reabilitação, se necessário o fazendo através de parcerias com quem convier. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 13 de dezembro de 2019. 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

Re~ iª~~itt~poio Legislativo, na mesma data. 

RONALDO JlôsÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.PM. 263/19 

Bauru, 13 de dezembro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os Autógrafos e os 
Decretos Legislativos abaixo descritos. referentes aos projetos aprovados em Sessões Extraordinárias 
levadas a efeito por esta Casa de Leis no último dia 12 de dezembro de 2019: 
Autógrafo nº Referente ao Projeto de Lei 

7423 de autoria desse Executivo, que dispõe sobre parâmetros especiais para a 
regularização de edifícios concluídas antes de 28 de março de 2018, e dá outras 
providências; 

7424 de autoria desse Executivo, que revoga a Lei nº 6331, de 15 de março de 2013, que 
autorizou o Poder Executivo a destinar uma área de terreno à LIGA BAURUENSE DE 
MALHA em regime concessão de direito real de uso; 

7425 de autoria desse Executivo, que revoga as Leis nº 6645, de 05 março de 2015 e Lei nº 
6897, de 15 março de 2017; 

7426 de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar uma área de terreno à 
Empresa CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "SANTO ANTÔNIO" - CEISA; 

7427 de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a garantir a operação de 
renegociação entre a Companhia de Habitação Popular de Bauru - COHAB Bauru e a 
Caixa Econômica Federal, agente operador do FGTS. referente aos empréstimos 
habitacionais vencidos junto àquele fundo, nos termos e condições da Resolução nº 
809/2016 do Conselho Curador do FGTS; 

7428 de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a inclusão de pessoas com Fissura 
Labiopalatina e/ou anomalias crânio faciais como pessoa com deficiência no âmbito do 
Município de Bauru e dá outras providências; 

7429 de autoria deste Legislativo, que declara de utilidade pública a LIGA REGIONAL DE 
BASQUETE CENTRO OESTE PAULISTA; 

7430 de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de pais ou 
responsáveis por crianças em idade de vacinação, a apresentarem a caderneta de 
saúde e vacinação da criança atualizada de acordo com a sua idade, no ato da 
matrícula em estabelecimentos de ensino públicos ou privados no município de Bauru 
e dá outras providências; 

7431 de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a divulgação de informações sobre 
obras públicas paralisadas, contendo os motivos, tempo de interrupção, valores 
empregados e nova data prevista para término pelo Poder Público de Bauru; 

7432 de autoria deste Legislativo, que autoriza as entidades religiosas a utilizarem as praças 
esportivas de propriedade da Prefeitura Municipal de Bauru; 

7433 de autoria desse Executivo, que cria o Fundo Municipal para recuperação dos 
mananciais de águas superficiais e determina outras providências; 

7434 de autoria desse Executivo, que institui o Plano Diretor de Agua do Município. 
Decreto nº Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 

1875 de autoria do Vereador José Roberto Martins Segalla, que dá denominação de Praça 
HERNANI GUIMARÃES ANDRADE a uma praça pública da cidade; 

1876 de autoria do Vereador Roger Barude, que dá denominação de Rua DURVAL GOMES 
DE CAMARGO a uma via pública da cidade; 

1877 de autoria do Vereador Alexssandro Bussola, que dá denominação de Rua 
WALDEMAR MEDRADE DE CARVALHO a uma via pública da cidade. 
Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos 

de distinção e apreço. 

JOSÉR 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA--
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 
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Of.DAL.SPL.PM. 52/20 

Bauru, 27 de fevereiro de 2020. 

Senhor Prefeito: 

De acordo com o Parágrafo 1° do Artigo 38 da Lei Orgânica do 

Município de Bauru, comunicamos que o prazo para se apor Veto ao Autógrafo nº 

7428 está encerrado, assim, solicitamos a Vossa Excelência que, conforme 

determina o Parágrafo 6° do Artigo citado, providencie a publicação da respectiva 

Lei. 

No aguardo de uma manifestação de Vossa Excelência, 

subscrevemo-nos renovando nossos protestos de consideração . 

J SÉ R 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal 

NESTA 

. ,,.. 
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Of.DAL.SPL.PM. 60/20 

Bauru, 03 de março de 2020. 

Senhor Prefeito: 

Tendo decorrido o prazo para a promulgação das Leis 
referentes aos Autógrafos nº 7422, 7428, 7430, 7431 e 7432, conforme determina o 

Parágrafo 7° do Artigo 38 da Lei Orgânica do Município de Bauru, vimos solicitar a 

Vossa Excelência o encaminhamento da numeração para cumprimento do disposto 
no artigo citado. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo 
para renovar os protestos de distinção e apreço . 

JOSE 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal 
NESTA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu 1icipal de s,,uru 
Diretoria de h.poio Legislativo 

O 5 MAR. 2020 

ENTRA 
Hora~_(a) 

=:::::l::;l::::;J 

Bauru, 03 de março de 2.020. 

• Senhor Presidente, 

• 

Em atenção ao oficio DAL.SPL.PM. 60/20, datado de 03 de março de 2.020. 
informamos os números a serem utilizados para promulgação das Leis: 

- Autógrafo nº 7.422: "Lei nº 7.332, de 03 de março de 2.020." 
- Autógrafo nº 7.428: "Lei nº 7.333, de 03 de março de 2.020." 
- Autógrafo nº 7 .430: "Lei nº 7.334, de 03 de março de 2.020." 
- Autógrafo nº 7.431: "Lei nº 7.33 e 03 arço de 2.020." 
-Autógrafo nº 7.432: "Le· º 03 de arço de 2.020." 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DO. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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LEI Nº 7333 
De 03 de março de 2020 

Dispõe sobre a inclusão de pessoas com Fissura 
Labiopalatina e/ou anomalias crânio faciais como 
pessoa com deficiência no âmbito do Município de 
Bauru e dá outras providências. 

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA, Presidente da Câmara Municipal de Bauru, 
Estado de São Paulo, usando de suas atribuições e de conformidade com o que dispõe os Parágrafos 
6º e 7° do Artigo 38 da Lei Orgânica do Municlpio de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal 
decretou e ele promulga a seguinte Lei: 

Art. 1° As más-formações congênitas Fissura Palatina e Fissura Labiopalatina, e as 
síndromes correlatas, ficam equiparadas às deficiências tisicas, para efeitos jurídicos, 
no Município de Bauru . 

Parágrafo único. Ficam assegurados às pessoas com as más formações congênitas de que trata o 
"caput'' os mesmos direitos e garantias dos benefícios sociais das pessoas com 
deficiência física ou mental, previstos nos artigos 277 a 281 da Constituição do 
Estado e na legislação correlata. 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art.4° 

Art.5° 

Art. 6° 

O Poder Executivo promoverá estudos na Secretaria da Saúde, para a elaboração de 
cadastro único municipal das pessoas com as más-formações congênitas referidas 
no artigo 1°, que contenha as seguintes informações a elas relacionadas: 
1 - condições de saúde e de necessidades assistenciais; 
li - acompanhamentos clínico, assistencial e laboral; 
Ili - mecanismos de proteção social. 

As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Fica instituída a notificação compulsória à Secretaria Municipal da Saúde, pelas 
utilidades públicas e privadas integrantes do sistema de saúde o que realizarem 
partos de casos de nascimentos de criança com Fissura Labiopafatina e/ou 
anomalias craniofaciais . 

Toda pessoa que nascer com Fissura Palatina e Fissura Labioplatina e/ou outras 
Anomalias Craniofaciais será encaminhada ao tratamento específico especializado, 
devendo através da Secretaria Municipal da Saúde ser criado plano de atenção à 
reabilitação, se necessário o fazendo através de parcerias com quem convier. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 03 d arço de 2u.<c,:--... 

J 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~\M:~ 
RONALDO J6""s-É SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 



• CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 

Of.DAL.SPL.PM. 77/20 

Bauru, 10 de março de 2020. 

• Senhor Prefeito: 

• 

Através do presente, estamos encaminhando as Leis nº 7332, 

7333, 7334, 7335 e 7336, promulgadas por esta Presidência, conforme determina a 

Lei Orgânica do Município, publicada no Diário Oficial de Bauru, edição do dia 07 de 

março de 2020, páginas 51 a 53. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo 

para renovar os protestos de distinção e apreço . 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal 

NESTA Cumpr.!das as cxlgéncl:is regais 
encamm~a-se o presente processo 
ao ~cr•1io de Microfilmagem 8 Arquivo. 
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