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PARECER Nº 1013/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0446/10.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Netinho de Paula, que 
dispõe sobre a adoção obrigatória de giz antialérgico, no âmbito da Rede Pública 
Municipal de Ensino.  
De acordo com a propositura, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da publicação 
da lei todas as escolas da rede pública deverão utilizar giz antialérgico, sendo que 
na justificativa é ressaltado que a medida proposta se ampara na proteção da 
saúde dos alunos e dos professores já que o giz de gesso, comumente utilizado, é a 
causa de muitos processos alérgicos.  
A matéria de fundo versada na proposta é a proteção e defesa da saúde e encontra 
amparo nos arts. 13, I; 37, "caput"; 213, I,  da Lei Orgânica e arts. 24, XII e 30, I 
e II da Constituição Federal.  
Nesse sentido a lição do doutrinador Hely Lopes Meireles:  
«... ao Município sobram poderes para editar normas de preservação da saúde 
pública, nos limites de seu território, uma vez que, como entidade estatal que é, 
está investido de suficiente poder de polícia inerente a toda Administração Pública, 
para a defesa da saúde e bem-estar dos munícipes. Claro é que o Município não 
pode legislar e agir contra as normas gerais estabelecidas pela União e pelo Estado-
membro ou além delas, mas pode supri-las na sua ausência, ou complementá-las 
em suas lacunas, em tudo que disser respeito à saúde pública local (CF, arts, 23, 
II, e art. 30, I, II e VII) » (in Direito Municipal Brasileiro, 6ª edição, Malheiros 
Editores, págs. 333 e 334).  
Cabe observar ainda que a Lei Orgânica do Município, ao tratar do assunto, dispõe 
em seus arts. 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.  
O projeto encontra ainda fundamento no poder de polícia administrativa do 
Município conceituado pelo art. 78 do Código Tributário Nacional, in verbis:  
“Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção 
de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à 
ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de 
atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, 
à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou 
coletivos.”  
Hely Lopes Meirelles, ao comentar sobre a polícia administrativa das atividades 
urbanas em geral ensina que “tal poder é inerente ao Município para a ordenação 
da vida urbana, nas suas exigências de segurança, higiene, sossego e bem-estar da 
coletividade. Por isso, a jurisprudência tem consagrado reiteradamente a validade 
de tal regulamentação e das respectivas sanções como legítima expressão do 
interesse local” (in “Direito Municipal Brasileiro”, 6ª edição, Malheiros Ed., pág. 
371).  
O projeto dependerá do voto favorável da maioria absoluta dos membros da 
Câmara para a sua aprovação, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do 
Município.  
Ante o exposto somos,  
PELA LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
14/09/2011.  
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