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PARECER Nº 1546/2011 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 124/2011.  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Carlos Neder, institui no 
âmbito do Município de São Paulo, a Política Municipal de Práticas Integrativas e 
Complementares no Sistema Único de Saúde e dá outras providências. O texto 
estabelece diretrizes para a Política Municipal de Práticas Integrativas e 
Complementares no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS no Município de São 
Paulo, em consonância com a legislação federal do SUS. Nos termos da propositura, 
a definição do termo “práticas integrativas e complementares” abrange todo tipo de 
atividade devidamente regulamentada e desenvolvida por meio de ações integradas 
de caráter interdisciplinar, se soma às técnicas da medicina ocidental modernas, 
entre as quais se incluem as das medicinas tradicionais, tais como acupuntura, 
homeopatia, fitoterapia, práticas corporais e outros recursos terapêuticos 
complementares. Este tipo de prática se constitui em política pública que contempla 
ações de promoção e recuperação da saúde e de prevenção de doenças, 
observando-se seu preceito legal e os requisitos de segurança, eficácia, qualidade, 
uso racional, acesso e a necessária abordagem de modo integral e dinâmico do 
processo saúde-doença, no ser humano e na sociedade. A propositura também 
estabelece que as referidas diretrizes se originam do inciso II do art. 198 da 
Constituição Federal, que dispõe sobre a integralidade das ações e dos serviços no 
SUS, bem como no parágrafo único do art. 3º da Lei nº 8.080/90 (LEI DO SUS), 
que diz respeito às ações destinadas a garantir às pessoas e à coletividade 
condições de bem-estar físico, mental e social, como fatores determinantes e 
condicionantes da saúde. Está previsto que a Política Municipal de Práticas 
Integrativas e Complementares, quanto à sua constituição, seja implantada e 
executada por meio das ações e serviços relativos às práticas integrativas e 
complementares pelas Secretarias do Município e outros órgãos municipais, sob 
coordenação da Secretaria Municipal da Saúde, ficando a cargo do Poder Executivo 
a definição das mesmas e demais órgãos municipais, cujas ações se relacionem 
com o tema da política ora instituídos, que atuarão de modo articulado para a 
consecução dos objetivos comuns de que trata esta propositura, sendo permitidas 
as ações desenvolvidas diretamente pelo Poder Executivo, ou mediante acordos 
com entidades privadas, sob fiscalização e controle público. Em sua justificativa, 
pondera o Autor que a propositura visa estabelecer no Município de São Paulo, o 
que está disciplinado de acordo com a Portaria do Ministério da Saúde n° 971/2006, 
que aprovou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no 
Sistema Único de Saúde. Segundo apontamento do autor, levantamento do 
Ministério da Saúde indica que  já em 2004, as práticas integrativas e 
complementares eram realizadas em 26 estados, 19 capitais e 232 municípios. 
Ainda segundo o autor, a Organização Mundial da Saúde incentiva por meio de 
comunicados e resoluções que haja a formulação e implementação de políticas 
públicas para uso racional e integrado das Práticas Integrativas e Complementares 
nos sistemas de atenção à saúde. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa manifestou-se pela LEGALIDADE da propositura. Em face do exposto e 
considerando que a iniciativa possui relevante interesse público, a Comissão de 
Administração Pública é favorável ao projeto. Sala da Comissão de Administração 
Pública, em 09.11.11  
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