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PARECER Nº 194/2010 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0674/08. 
Trata-se de projeto de lei de iniciativa do nobre Vereador Carlos Neder, que visa 
instituir os Conselhos Gestores de Unidades de Saúde nas unidades do Sistema Único 
de Saúde do Município de São Paulo, inclusive naquelas vinculadas às Subprefeituras, 
de caráter permanente e deliberativo, destinados ao planejamento, avaliação, 
fiscalização e controle da execução das políticas e das ações de saúde em sua área de 
abrangência. 
A propositura visa ainda instituir Conselhos Gestores nas Unidades Administrativas de 
Saúde das Subprefeituras, também de caráter permanente e deliberativo, destinados 
ao planejamento, avaliação, fiscalização e controle da execução das políticas e das 
ações de saúde, em sua área de abrangência. 
O projeto pode prosperar, como veremos a seguir. 
Inicialmente, cumpre que se lembre que o Brasil organiza-se como Estado Democrático 
de Direito, no qual os princípios democráticos são viabilizados por instituições típicas 
da democracia representativa, complementadas por meios de formas diretas de 
exercício de poder pelos cidadãos de modo a ampliar a participação popular na gestão 
da “coisa pública”. 
Na Lei Orgânica do Município de São Paulo, a natureza híbrida de nosso sistema 
democrático, que pode ser caracterizado como “semi-direto” ou “participativo”, traduz-
se na institucionalização de vários instrumentos clássicos de democracia direta como o 
plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de lei. A Lei Maior do Município prevê 
mesmo que, de modo semelhante ao existente no plano federal, exista, ao lado da 
representação tradicional exercida pelo Poder Legislativo, uma série de entidades 
representativas de modo a aproximar ao máximo a população da esfera pública. 
Assim, a Lei Orgânica paulistana dispõe em seus arts. 8º e 9º, I, da seguinte maneira: 
“Art. 8º - O Poder Municipal criará, por lei, Conselhos compostos de representantes 
eleitos ou designados, a fim de assegurar a adequada participação de todos os 
cidadãos em suas decisões. 
Art. 9º - A lei disporá sobre: 
I – o modo de participação dos Conselhos, bem como das associações representativas, 
no processo de planejamento municipal e, em especial, na elaboração do Plano Diretor, 
do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual.” 
A própria Lei Orgânica expressamente prevê a criação  tanto do Conselho Municipal de 
Educação (art. 200, § 2º) quanto do Conselho Municipal de Saúde (art. 218). 
Entende-se, assim, que em decorrência do próprio poder de auto-organização política 
e administrativa dos Municípios, elevados a entes da Federação por força do art. 1º da 
Constituição Federal de 1988, podem eles criar os Conselhos que considerarem 
necessários para a efetiva institucionalização dos princípios inerentes a uma 
democracia semi-direta como a consagrada pela Lei Magna da Nação. 
O art. 8º da Lei Orgânica paulistana exige tão-somente sejam os Conselhos Municipais 
criados por lei. Respeitada a reserva legal quanto à sua gênese, os Conselhos 
Municipais poderão ser criados pelo Poder Municipal através de iniciativa de qualquer 
um dos dois Poderes que compõem aquele Poder, seja o Executivo, seja o Legislativo. 
Pode-se questionar se tais Conselhos não seriam matéria de “organização 
administrativa”, só podendo desse modo, ser criados por projetos de lei de iniciativa 
privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do inciso IV, do § 2º, do art. 37, da 
Lei Maior do Município. 
Entendemos que não, por vários e consistentes motivos. 



Em primeiro lugar, cabe lembrar que o já citado art. 8º refere-se ao Poder Municipal e 
este se expressa por qualquer um dos dois Poderes que o compõem. 
Em segundo lugar, cumpre seja reafirmado que, por força do que consta no “caput” do 
art. 37 da Lei Orgânica do Município a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou 
Comissão permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos cidadãos, na forma e 
nos casos previstos na própria Lei Maior. 
Os casos de iniciativa legislativa privativa exigem seja ela expressa. Ora, os Conselhos 
Municipais não podem ser simplesmente caracterizados como parte da “organização 
administrativa” e como tal criados tão-somente por lei de exclusiva iniciativa do 
Prefeito. A marca principal da “organização administrativa” é seu caráter hierárquico. 
Por isso mesmo, que o legislador atribui exclusivamente ao Prefeito, o direito de 
propor a estrutura institucional e legal através da qual ele cumprirá suas funções como 
Chefe da Administração. Os Conselhos Municipais, apesar de eventualmente constarem 
do organograma do Poder Executivo, não mantêm, em relação a ele, qualquer vínculo 
de subordinação. As funções desses Conselhos são de colaboração e de controle, 
mantendo, pois, uma relação “horizontal”, nitidamente não hierárquica, com o Poder 
Executivo. Na própria medida em que os Conselhos Municipais possuem natureza 
fiscalizatória, sua criação não pode ficar ao alvitre daquele que vai ser fiscalizado sob 
pena de jamais se efetivar. 
Outrossim, sob o aspecto material, o projeto se encontra em consonância com os 
mandamentos da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município.  
Com efeito, analisada a questão sob o ponto de vista da defesa e proteção da saúde, 
por óbvio insere-se no âmbito da competência legislativa do Município, podendo sobre 
a matéria iniciar o processo legislativo tanto o Prefeito quanto os membros da Câmara, 
tendo em vista não estabelecer a Lei Orgânica qualquer reserva. 
De fato, a Constituição Federal dispõe ser competência concorrente da União, Estados 
e Distrito Federal legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII), e também 
dos Municípios, eis que a eles cabe suplementar a legislação federal e estadual no que 
couber, nos limites do interesse local (art. 30, I e II). 
A Lei Orgânica do Município, ao tratar do assunto, dispõe em seu art. 213, I, que o 
Município, com a participação da comunidade, garantirá o direito à saúde, mediante 
políticas que visem ao bem estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, 
a redução e a busca de eliminação do risco de doenças e outros agravos, abrangendo o 
ambiente natural, os locais públicos e de trabalho. 
Observe-se que o projeto relaciona-se com tema de suma importância na estrutura 
jurídico-política do País, qual seja a participação da população na gestão da coisa 
pública. No que tange a este aspecto, é importante lembrar que o Brasil é um Estado 
Democrático de Direito que tem como alicerces, além dos institutos típicos da 
democracia, outras formas diretas de exercício do poder pelos cidadãos, conforme 
definido em nossa Carta Magna (art. 1º e seu parágrafo único). 
Isto posto, nada obsta a normal tramitação da propositura que encontra seus 
fundamentos nos arts. 8º, 9º, I; 37, “caput” e 213, I da Lei Orgânica do Município de 
São Paulo; e art. 196 da Constituição Federal. 
A aprovação deste projeto de lei dependerá do voto favorável da maioria absoluta dos 
membros da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do Município de 
São Paulo. 
Pelo exposto, na forma do substitutivo ora apresentado, somos 
PELA LEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 31/3/10 
Ítalo Cardoso – PT - Presidente 
Agnaldo Timóteo – PR  
Gabriel Chalita – PSB 
João Antonio - PT 



Netinho de Paula – PCdoB 
 
VOTO VENCIDO DO RELATOR VEREADOR ABOU ANNI E DO VEREADOR FLORIANO 
PESARO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0674/08 
Trata-se de projeto de lei de iniciativa do nobre Vereador Carlos Neder, que visa 
instituir os Conselhos Gestores de Unidades de Saúde nas unidades do Sistema Único 
de Saúde do Município de São Paulo, inclusive naquelas vinculadas às Subprefeituras, 
de caráter permanente e deliberativo, destinados ao planejamento, avaliação, 
fiscalização e controle da execução das políticas e das ações de saúde em sua área de 
abrangência. 
A propositura visa ainda instituir Conselhos Gestores nas Unidades Administrativas de 
Saúde das Subprefeituras, também de caráter permanente e deliberativo, destinados 
ao planejamento, avaliação, fiscalização e controle da execução das políticas e das 
ações de saúde, em sua área de abrangência. 
Sob o aspecto de vista da legalidade, a proposta apresentada não possui condições de 
prosperar, pois veicula matéria de iniciativa privativa do Sr. Prefeito, nos termos do 
art. 37, § 2º, inciso IV e do art. 70, inciso XIV, ambos da nossa Lei Orgânica. 
Com efeito, nos termos do art. 37, § 2º, inc. IV, da Lei Orgânica do Município, compete 
ao Prefeito a iniciativa das leis que disponham sobre organização administrativa e, 
consoante preconiza o art. 70, inc. XIV do mesmo diploma legal, compete ainda ao 
Chefe do Executivo iniciar o processo legislativo para dispor sobre estrutura, 
organização e funcionamento da administração municipal. 
Esta mesma ordem de considerações se impôs no julgamento da constitucionalidade 
dos artigos 54 e 55 da Lei Orgânica do Município, que tratam dos Conselhos dos 
Representantes e da Lei n° 13.881, de 30 de julho de 2004, que nos moldes da 
presente propositura dispõe sobre a composição, funcionamento e atribuições dos 
Conselhos de Representantes. Na ocasião o E. Tribunal de Justiça (Adin. n° 118.997-
0/4-00), por unanimidade, entendeu que as referidas disposições normativas 
afrontavam o Princípio da Separação dos Poderes, sendo, portanto, inconstitucionais. 
Conforme ressalta o acórdão, proferido no âmbito da ação direta de 
inconstitucionalidade, acima citada, “há que se reconhecer que a Câmara Municipal 
exorbitou no exercício de sua função legislativa, invadindo área de competência do 
Executivo, com o que afrontou também o princípio da separação de Poderes, bem 
como as normas que delimitam o campo de fiscalização do Poder Legislativo (cf. arts. 
5° e 150 c/c 144 da Constituição do Estado de São Paulo)”3.   
Na oportunidade, também decidiu o referido Tribunal que: 
“Tem-se, pois, que a legislação impugnada se recente de vício formal, uma vez que 
afronta o princípio de que compete exclusivamente ao Governador do Estado a 
iniciativa de leis que disponham sobre ‘criação das Secretarias de Estado’, no qual está 
ínsita a competência exclusiva do Chefe do Executivo também para as leis que 
estabeleçam as atribuições destas Secretarias e dos órgãos e entidades incumbidos da 
administração pública, princípio esse que é de observância obrigatória pelo Município 
(cf. arts. 24, § 2º, nº 2, combinado com o art. 144 da Constituição do Estado de São 
Paulo). Por outro lado, dita legislação interfere na ‘direção superior da administração’, 
que, no âmbito municipal, deve ser exercida exclusivamente pelo Prefeito, com auxílio 
dos Secretários Municipais (cf. art. 47, II, c/c art. 144 da Constituição do Estado de 
São Paulo).” 
“O sistema democrático tido como participativo, a que se apega a Câmara Municipal 
nas suas informações, não se presta para que, em seu nome, e a pretexto de ampliar 
a participação popular na gestão da coisa pública, venha a ser criado um órgão, tal 
como ocorre no caso, que possa exercer a fiscalização e o controle do Poder Executivo 
fora dos lindes traçados pela norma constitucional.” 



Assim, face à violação de competência originalmente atribuída ao Chefe do Executivo, 
temos uma flagrante infringência ao princípio constitucional da independência e 
harmonia entre os Poderes, previsto no art. 2º da Carta Magna, repetido no art. 5º da 
Constituição do Estado de São Paulo e no art. 6º de nossa Lei Orgânica, já sendo 
entendimento pacífico em nossa jurisprudência que nem mesmo a sanção tem o 
condão de afastar a inconstitucionalidade formal decorrente do vício de iniciativa (Adin 
nº 13.882-0, TJESP; Adin nº 1.070, STF, j. 23.11.94). 
Ante o exposto somos PELA ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste 
projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do art. 79 
do Regimento Interno. 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 31/3/10 
Ítalo Cardoso – PT – Presidente (contrário) 
Abou Anni – PV – Relator 
Agnaldo Timóteo – PR (contrário) 
Floriano Pesaro – PSDB 
Gabriel Chalita – PSB (contrário) 
João Antonio – PT (contrario) 
Kamia – DEM (abstenção) 
Netinho de Paula – PCdoB (contrário) 
 


