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PARECER Nº 904/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 0025/09. 
Trata-se de projeto de resolução, de autoria do nobre Vereador Juscelino Gadelha, que 
visa estender o atendimento do serviço de saúde da Câmara Municipal de São Paulo 
aos parceiros de servidores que mantém união estável com pessoas do mesmo sexo. 
O projeto reúne condições de prosseguimento. 
Com efeito, cumpre inicialmente observar que a propositura encontra fundamento no 
próprio texto constitucional que erigiu o princípio da igualdade como postulado 
fundamental, especificamente em relação a proteção contra discriminações quanto ao 
gênero, conforme disposto nos artigos 3º, inciso IV; 5º, inciso I e 7º, inciso XXX, 
sendo vedadas distinções em razão da opção sexual do indivíduo. 
Nesse sentido manifestaram-se o Ministério da Previdência e Assistência Social – que 
expressamente prevê a figuração do homossexual como dependente de servidor filiado 
(art. 24º, § 4º da Orientação Normativa SPS nº 02/02) e o IPREM – que para fim de 
interpretação do artigo 8º, inciso II, da Lei nº 10.828/90, entende como companheiro 
(a) também o companheiro homossexual (Orientação Normativa nº 6/02). 
Cumpre observar ainda que o Ato nº 785/02 que estabelece normas para a prestação 
de assistência médica e odontológica pelo Departamento de Saúde – DT.8, não 
estabelece qualquer restrição ao companheiro(a) homossexual do servidor, apenas 
exigindo como documento comprobatório dessa união o registro como dependente no 
Hospital do Servidor Público ou de outra associação de qualquer natureza; registro 
como dependente na declaração do imposto de renda; qualquer outra que possa 
formar elementos de convicção (art. 4º, § 1º). 
Consultado o órgão técnico competente foi-nos informado que esse atendimento já é 
prestado pelo Departamento de Saúde da Câmara Municipal de São Paulo, razão pela 
qual não configura a proposta ingerência em atividade administrativa da Mesa e nem 
na criação de despesa. 
O que se pretende, portanto, é apenas dar uma maior publicidade ao direito 
constitucionalmente garantido de não ser discriminado em razão de sua opção sexual, 
conferindo uma maior segurança jurídica aos dependentes homossexuais dos 
servidores da Câmara. 
Ante o exposto somos, 
PELA LEGALIDADE. 
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