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PARECER Nº 997/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0348/18. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa da nobre Vereadora Rute Costa, que dispõe 
sobre o encaminhamento facultativo de acidentados ou pessoas atendidas pelo Serviço de 
Atendimento Médico de Urgência (SAMU) a estabelecimentos de saúde privados, e dá outras 
providências. 

A proposta prevê que nos atendimentos realizados pelo serviço de urgência, os 
pacientes que possuam plano de saúde poderão ser encaminhados ao estabelecimento de 
saúde privado mais próximo, quando solicitado pelo próprio atendido, ou, em caso de 
impossibilidade deste, pelo acompanhante responsável. 

Sob o aspecto jurídico, o projeto reúne condições para prosseguir em tramitação, eis 
que apresentado no regular exercício da competência legislativa desta Casa. 

Com efeito, versa o projeto sobre matéria de interesse local, disciplinando aspecto de 
serviço público municipal, temática inserida na competência legislativa do Município, nos 
termos do art. 30, I e V, da Constituição Federal. 

Outrossim, o projeto também acaba por disciplinar matéria afeta à proteção e a defesa 
da saúde, sobre a qual podem legislar a União, os Estados, Distrito Federal e também os 
Municípios, para suplementar a legislação federal e estadual, dentro dos limites do 
predominante interesse local (arts. 24, inciso XII c/c art. 30, incisos I e II, da Constituição 
Federal). 

Ressalte-se que também o art. 23, inciso II, da Carta Magna, determina que é 
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cuidar da 
saúde e assistência pública, comando que revela novamente a pertinência do projeto. 

Na órbita municipal, o art. 216, da Lei Orgânica, prevê: 

Art. 216 - Compete ao Município, através do sistema único de saúde, nos termos da lei, 
além de outras atribuições: 

IX - fomentar, coordenar e executar programas de atendimento emergencial; 

No que se refere à matéria, nada obsta o regular prosseguimento do projeto que 
encontra fundamento nos artigos 23, inciso II; 24, inciso XII; 30, incisos I, II e V; e 196 da 
Constituição Federal; e nos artigos 13, incisos I e II; e 216, IX, da Lei Orgânica do Município. 

Para ser aprovado, o projeto depende de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do Município de São 
Paulo. 

Ante todo o exposto, somos PELA LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 12/06/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PL) 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 
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José Police Neto (PSD) 

Reis (PT) 

Ricardo Nunes (MDB) 

Rinaldi Digilio (PRB) 

Sandra Tadeu (DEM) - Relatora 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/06/2019, p. 88 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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