
PUBLICADO DOC 28/03/2013, PÁG 93 
 
 
 
PARECER Nº 129/2013 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 503/2011.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador David Soares, que dispõe 
sobre a criação da Campanha Publicitária Educativa de Conscientização de que 
álcool é droga.  
Segundo a propositura, a campanha terá como objetivo fundamental a 
conscientização e informação ao público de que as bebidas alcoólicas 
comprovadamente têm efeitos similares aos das drogas no organismo humano.  
Sob o aspecto jurídico, o projeto pode prosseguir em tramitação, consoante será 
demonstrado.  
A matéria de fundo veiculada no projeto é a proteção e defesa da saúde, matéria 
esta inserida na competência legislativa concorrente da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e também dos Municípios, estes para suplementar a legislação 
federal e estadual no que couber, dentro dos limites do predominante interesse 
local (artigos 24, XII, e 30, II, Constituição Federal).  
Note-se que tanto na Carta Magna (art. 196) quanto na Lei Fundamental do 
Município (artigos 213 e 216, I), existe expresso mandamento no sentido de que o 
Poder Público garantirá a todos o acesso universal e igualitário à saúde, sob os 
aspectos de promoção, preservação e recuperação.  
Importante registrar que o projeto, revestindo-se de caráter preventivo, está 
alinhado à Constituição Federal, que estabelece como uma das diretrizes do 
Sistema Único de Saúde a prioridade para as atividades preventivas (art. 197, II). 
Tal posicionamento do legislador constituinte se deve ao claro fato de que adotando 
ações preventivas certamente a incidência da doença diminuirá e, 
consequentemente, os gastos com tratamentos, medicamentos, internações e afins 
serão reduzidos desonerando os cofres públicos, isso, sem mencionar o ganho em 
qualidade de vida para a população.  
Outrossim, o projeto ampara-se na competência municipal para legislar sobre 
assuntos de predominante interesse local, prevista no art. 30, I, da Constituição 
Federal, bem como nos artigos 13, I, e 37 da Lei Orgânica do Município.  
Ademais, no que concerne à iniciativa do projeto, cumpre registrar que a Lei 
Orgânica do Município não mais prevê a iniciativa privativa ao Prefeito para 
apresentação de projetos de lei que versem sobre serviços públicos, como, aliás, 
não poderia deixar de ser, visto que tal previsão não encontrava respaldo na 
Constituição Federal.  
Para sua aprovação, o projeto dependerá do voto da maioria absoluta dos membros 
da Câmara, com fulcro no art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do Município.  
Pelo exposto, somos PELA LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
27/03/2013.  
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