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PARECER Nº 656/2012 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0550/2010.  
De autoria do nobre Vereador Chico Macena, o Projeto de Lei 550/2010 dispõe 
sobre a obrigatoriedade de atendimento, pela rede pública municipal de saúde, de 
todo e qualquer munícipe, independentemente do local em que resida, e dá outras 
providências. O texto proposto estabelece que não se poderá exigir do munícipe a 
apresentação de comprovante de residência para fim de cadastro na rede municipal 
de saúde e a recusa de atendimento estará sujeita à sanção administrativa cabível. 
A proposta prevê a regulamentação pelo Poder Executivo. Argumenta o autor que o 
objetivo é assegurar o cumprimento de preceitos constitucionais, em especial 
aqueles previstos nos artigos 196 e 198, II. Evoca, outrossim, dispositivos da Lei 
Orgânica da Saúde – Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre o 
Sistema Único de Saúde, que em seu artigo 7º, incisos l, ll e lV, determina a 
universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade e a igualdade de 
assistência à saúde. Destaca, por outro lado, que “não são raras as vezes em que 
um munícipe busca atendimento em uma unidade de saúde da rede pública 
municipal e não é atendido sob a alegação de que ele não reside na região 
abrangida por aquela unidade”. A Douta Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa exarou parecer pela legalidade da matéria destacando, 
entre outros, “a Lei Municipal n.º 14.413/2007, que dispõe sobre os direitos dos 
usuários dos serviços e das ações de saúde no Município de São Paulo” e, em seu 
artigo 3º, inciso I, “estabelece expressamente a proibição de discriminação entre os 
usuários da rede municipal de saúde”. O presente projeto de lei reveste-se de 
elevado interesse público. O acesso ao atendimento na rede pública municipal de 
saúde deve estar garantido e não pode ser restringido pela exigência de 
comprovante de residência. Essa Comissão, portanto, consigna voto favorável ao 
projeto. Sala da Comissão de Administração Pública, em 23.05.2012.  
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