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PARECER Nº 342/2001 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO DE 
LEI Nº 595/99. 
Trata-se de projeto de lei de autoria do Nobre Vereador Carlos Neder, que pretende definir diretrizes para 
uma política de prevenção e atenção integral à saúde de pessoa portadora de Diabetes, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde no Município de São Paulo. 
Dispõe a Lei Orgânica do Município, em seu art. 213: 
"Art. 213 - O Município, com participação da comunidade, garantirá o direito à saúde, mediante: 
I - políticas que visem ao bem estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução e a 
busca da eliminação do risco de doenças e outros agravos, abrangendo o ambiente natural, os locais 
públicos e de trabalho; 
II - acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, em todos os níveis de complexidade; 
III - atendimento integral do indivíduo, abrangendo a promoção, preservação e recuperação da saúde." 
Diz, ainda, a Carta Municipal, em seu art. 216: 
"Art. 216 - Compete ao Município, através do sistema único de saúde, nos termos da lei, além de outras 
atribuições: 
I - a assistência integral à saúde, utilizando-se do método epidemiológico para o estabelecimento de 
prioridades, instituição de distritos sanitários, alocação de recursos e orientação programática;" 
Destarte, amparada que está nos citados arts. 213 e 216 da Lei Orgânica Municipal, bem como em seus 
arts. 13, I e II, a iniciativa em comento não encontra óbices legais para o seu prosseguimento. 
Por derradeiro, merece destaque a aprovação do PL 898/99 pela Assembléia Legislativa do Estado de São 
Paulo, de autoria do Deputado Roberto Gouveia, que trata de matéria semelhante à presente. 
Pelo exposto, somos pela legalidade do projeto de lei em tela. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, em 22/05/01. 
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