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JUSTIFICATIVA - PL 0191/2016 
O presente Projeto de Lei tem como escopo resguardar o direito à saúde insculpido no 

artigo 6º da Carta Magna a todos os cidadãos brasileiros e, no caso em tela, especialmente os 
cidadãos paulistanos, para tanto, alberga-se nos artigos 23, II e 30, I, todos da Constituição 
Federal cumulados com o artigo 13 da Lei Orgânica do Município de São Paulo, ao afirmarem 
a competência do Município, em especial da Câmara Municipal, para legislar sobre assuntos 
de interesse local. 

Fato é que a comercialização de produtos oftálmicos sem a devida certificação dos 
órgãos competentes tende a causar malefícios à população, afrontando a dignidade da pessoa 
humana defendida petreamente na Carta de Intenções de 1988, ecoando ainda em problemas 
de saúde publica que oneram o Estado e a população, motivo pelo qual o Poder Público deve 
buscar as melhores práticas em favor da dignidade e da saúde de seus cidadãos. 

Nesta esteira, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia apresentou uma declaração em 21 
de agosto de 2003 afirmando que "as lentes e óculos sem procedência definida, 
comercializadas unicamente em virtude de seu preço e facilidade de distribuição por 
ambulantes ou em estabelecimentos sem a devida estrutura empresarial, tem maiores 
probabilidades de apresentar aberrações, distorções e diferenças na localização dos focos dos 
dois olhos que são prejudiciais ao bem estar do usuário", motivo pelo qual faz-se necessária a 
presença do Poder Público municipal para regulamentar tal relação com vistas ao bem estar, 
segurança e saúde da população. 

Nestes termos, o Deputado Estadual João Caramez do PSDB ofertou o Projeto de Lei 
Estadual 897 de 2005, hoje Lei Estadual número 15.658 de 9 de janeiro de 2015, que cuida 
especificamente destes problemas no Estado de São Paulo, ocorre que o poder de fiscalização 
do Estado em relação aos municípios fica defasado tendo em vista a grande extensão do 
Estado de São Paulo, motivo pelo qual o vereador Adolfo Quintas propõem este Projeto de Lei 
para que a fiscalização tenha maior efetividade dentro do município de São Paulo, 
proporcionando maior segurança, saúde e felicidade à população bandeirante. 
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