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PARECER Nº 120/2004 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 517/2003. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, que visa dispor 
sobre autorizar as farmácias e drogarias instaladas no município de São Paulo, a 
medirem pressão arterial.  
O projeto em tela deve prosperar, como veremos a seguir: 
A Constituição Federal, em seu artigo 30, inciso I, determina: 
“Art. 30 – Compete aos Municípios: 
I – legislar sobre assuntos de interesse local;” 
Portanto, não apresenta dúvidas a prerrogativa do Município na organização de 
serviços públicos de interesse da comunidade. 
Neste sentido é idêntico o posicionamento de Lei Orgânica do Município de São Paulo, 
prescrevendo: 
* Artigo 7º - é dever do Poder Municipal assegurar a todos o exercício dos direitos 
individuais, coletivos, difusos e sociais estabelecidos pela Constituição da República e 
pela Constituição Estadual, e daqueles inerentes às condições de vida na cidade, 
inseridos nas competências municipais específicas. 
* Artigo 13, inciso I, que atribui compêtencia à Câmara Municipal, com sanção do 
Prefeito, dispor sobre as máterias de Competência do Município, para legislar sobre 
assuntos de interesse local. 
Ressalta o jurista “Hely Lopes Meirelles” que a competência do Município para legislar 
sobre assuntos de interesse local, bem como a de suplementar a  
Legislação Federal e Estadual no que couber, ou seja, em assuntos em que predomine 
o interesse local, ampliam significativamente a atuação legislativa da Câmara de 
Vereadores. 
Não obstante, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo “entende que 
razões de saúde coletiva (campanha) ou peculariedades dos pacientes podem justificar 
a medição por profissionais da saúde ou por parentes desde que sob orientação e 
supervisão médica”.  
Entretanto, o referido Conselho também não proíbe a instalação de máquinas nas 
farmácias que aferem automaticamente e sem nenhum acompanhamento de 
profissional da saude, a pressão arterial das pessoas que nelas simplesmente 
depositam uma moeda. Ora, na presente propositura, somente o farmacêutico 
responsável pelo estabelecimento, habilitado pela Secretaria Municipal da Saúde, 
poderá medir a pressão arterial.  
Assim, com o propósito de propiciar maior bem estar à nossa população, entendemos 
que é responsabilidade do Município zelar pela saúde pública local.  
Sendo assim se faz necessário a intervenção do Poder Legislativo a fim de introduzir 
normas capazes de prover a sociedade melhores condições salutares. 
Pelo exposto, somos  
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