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PARECER Nº 1384/2010 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 
0015/09.  
Trata-se de projeto de resolução, de iniciativa do nobre Vereador Wadih Mutran, 
que dispõe sobre diretrizes para a promoção da saúde dos servidores e Vereadores 
da Câmara Municipal de São Paulo.  
De acordo com a proposta, deverão ser adotados programas preventivos de saúde, 
através do estímulo a práticas saudáveis de alimentação, atividade física e controle 
do estresse, prevendo também, que a realização de atividade física deverá ser 
incentivada através da disponibilização de orientação técnica e equipamentos para 
ginástica nas dependências do Palácio Anchieta, cuja utilização dar-se-á 
exclusivamente por servidores e Vereadores, em até duas horas antes ou depois do 
expediente normal.  
O projeto pode prosperar, como será demonstrado.  
A matéria de fundo versada na propositura – proteção e defesa da saúde – insere-
se na competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24, 
inciso XII, da Constituição Federal) e também dos Municípios, já que a eles lhes é 
dado suplementar a legislação federal e estadual no que couber (art. 30, inciso II, 
da Constituição Federal).  
Em outro aspecto, consoante o disposto nos artigos 30, inciso I, da Constituição 
Federal compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, 
dispositivo com idêntica redação no artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal.  
Por interesse local, segundo Dirley da Cunha Junior, entende-se, não aquele 
interesse exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de 
modo mais direto e imediato (in, Curso de Direito Constitucional, 2ª edição, 
Salvador: Juspodivm, 2008, p.841).  
Nesse diapasão, estando a propositura relacionada à proteção da saúde, no que 
tange a adoção de programas preventivos de saúde, através do estímulo a práticas 
saudáveis de alimentação, atividade física e controle do estresse, através da 
realização de atividade física nas dependências do Palácio Anchieta, cuja utilização 
dar-se-á exclusivamente por servidores e Vereadores, observa-se a concretização 
do dever constitucional imposto ao Poder Público de proteção à saúde, insculpido 
no art. 196, caput, do Texto Maior, in verbis:  
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. (grifamos)  
Por seu turno, expressa, também, a Lei Orgânica Municipal, em seu art. 213, inciso 
I, transcrito:  
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;  
[...]  
III - atendimento integral do indivíduo, abrangendo a promoção, preservação e 
recuperação da saúde. (grifamos)  
Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no 
seguinte sentido:  
"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível 
assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 
196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve 
velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e 



implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos 
cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário 
à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de 
qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa 
conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, 
qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 
federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da 
população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave 
comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode 
transformá-la em promessa constitucional inconseqüente. O caráter programático 
da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por destinatários todos os 
entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do 
Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional 
inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele 
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de 
seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental 
ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. (RE 271.286-AgR, Rel. Min. 
Celso de Mello, julgamento em 12-9-2000, Segunda Turma. No mesmo sentido: RE 
393.175-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-2006, Segunda 
Turma)”  
Sob o aspecto legal e regimental, nada obsta a regular tramitação do presente 
projeto, o qual encontra amparo legal no art. 14, inciso III e no art. 34, inciso IV, 
ambos da Lei Orgânica do Município de São Paulo, bem como nos artigos 211, 
inciso VII, 232, inciso IV, e 237, parágrafo único, inciso I, todos do Regimento 
Interno desta Câmara.  
Nos termos do art. 105, III do Regimento Interno, a matéria deverá ser submetida 
ao Plenário.  
É manifesto, pois, o interesse público a ser tutelado sob o fundamento do latente 
interesse local combinado com o dever de proteção à saúde, razão pela qual somos,  
PELA LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa, em 
17/11/2010.  
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