
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

PARECER CONJUNTO Nº DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 

TRABALHO E MULHER; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 0575/2015. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Rubens Calvo, que visa 
introduzir alterações na Lei nº 16.273, de 02 de outubro de 2015, que dispõe sobre os 
procedimentos a serem tomados para a adoção de medidas de vigilância sanitária e 
epidemiológica sempre que se verificar situação de iminente perigo à saúde pública pela 
presença do mosquito transmissor da dengue e da febre chikungunya.. 

O projeto pode prosperar. 

O projeto versa sobre proteção e defesa da saúde, matéria da competência 
concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e também dos Municípios, nos termos 
do art. 24, inciso XII c/c art. 30, inciso II, ambos da Constituição Federal. 

Nesse diapasão, a propositura busca a concretização do dever constitucional imposto 
ao Poder Público de proteção à saúde, insculpido no art. 196 caput do Texto Maior e no art. 
213, inciso I, da Lei Orgânica do Município. 

A propositura encontra fundamento também no Poder de Polícia segundo o qual a 
Administração Pública pode condicionar e restringir o uso e o gozo de bens, atividades e 
direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. 

A corroborar a adequação de um arcabouço legal para possibilitar a adoção das 
providências objeto do presente projeto, cabe considerar que o Código Sanitário do Município 
de São Paulo, Lei nº 13.725/04, elenca entre seus preceitos o princípio da privacidade, mas 
não de forma absoluta (arts. 1º e 19). 

Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE. 

Quanto ao mérito, as Comissões pertinentes entendem inegável o interesse público da 
proposta, razão pela qual se manifestam 

FAVORAVELMENTE ao projeto. 

Quanto aos aspectos financeiros a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a 
opor, vez que as despesas com a execução do projeto correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias. 

FAVORÁVEL, portanto, o parecer. 

Sala das Comissões Reunidas, 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

Alfredinho (PT) 

Ari Friedenbach (PHS) 

Conte Lopes (PTB) 

Eduardo Tuma (PSDB) 

Ricardo Teixeira (PV) 
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Arselino Tatto (PT) 

Sandra Tadeu (DEM) 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Alessandro Guedes (PT) 

Laércio Benko (PHS) 

Jonas Camisa Nova (DEM) 

Valdecir Cabrabom (PTB) 

COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER 

Wadih Mutran (PDT) 

Calvo (PMDB) 

Natalini (PV) 

Jamil Murad (PC do B) 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

José Police Neto (PSD) 

Abou Anni (PV) 

Milton Leite (DEM) 

Jair Tatto (PT) 

Ricardo Nunes (PMDB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/02/2016, p. 102 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

