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PARECER Nº 1416/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0221/17. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Claudio Fonseca, que dispõe 
sobre a instituição dos Centros de Prevenção e Reabilitação dos profissionais de educação da 
rede municipal de ensino para tratamento de doenças profissionais e atendimentos de caráter 
preventivo.  

De acordo com a proposta, os Centros de Prevenção e Reabilitação serão distribuídos 
em diferentes regiões da cidade de São Paulo em quantidade compatível com as necessidades 
da respectiva região. Também, estabelece que os Centros de Prevenção e Reabilitação dos 
profissionais da educação deverão ser equipados para oferecer tratamento na área de 
fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, oftalmologia, otorrinolaringologia e cardiologia. 

Sob o aspecto jurídico, o projeto pode prosseguir em tramitação, já que elaborado no 
exercício da competência legislativa desta Casa, espelhada no artigo 30, I e V, da Constituição 
Federal e nos artigos 13, I, e 37, caput, da Lei Orgânica do Município, os quais conferem à 
Câmara competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para a instituição e 
organização dos serviços públicos de interesse local.  

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 lhes é dado suplementar a legislação 
federal e estadual no que couber (art. 30, inciso II, da Constituição Federal).  

Nesse sentido, é a lição de Fernanda Dias Menezes de Almeida, para quem:  

[...] a competência conferida aos Estados para complementarem as normas gerais da 
União não exclui a competência do Município de fazê-lo também. Mas o Município não poderá 
contrariar nem as normas gerais da União, o que é óbvio, nem as normas estaduais de 
complementação, embora possa também detalhar estas últimas, modelando-as mais 
adequadamente às particularidades locais. (In, Competências na Constituição de 1988, 4ª 
edição, São Paulo: Atlas, p. 125.)  

Ressalte-se que embora seja competência privativa da União legislar sobre direito do 
trabalho, nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição Federal, não se pode negar ao 
Município, dentro de sua autonomia constitucionalmente reconhecida e nos limites do interesse 
local (art. 30 "caput" e inciso I), regulamentar as atividades que se desenvolvem no âmbito da 
comuna, inclusive impondo em benefício dos trabalhadores normas que visem dar maior 
eficácia ao art. 7º, inciso XXII, da Carta Magna, segundo o qual, são direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 
higiene e segurança, princípio este aplicável também aos servidores públicos por força do art. 
39, § 3º da Constituição Federal.  

Também a Consolidação das Leis do Trabalho em seu art. 154, determina que a 
observância em todos os locais de trabalho do disposto no Capítulo referente à Segurança e 
Medicina do Trabalho não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições que, 
com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos 
Estados ou Municípios em que se situem os respectivos estabelecimentos, bem como 
daquelas oriundas de convenções coletivas de trabalho.  

Ainda, a Lei Orgânica do Município, em seu art. 219, inciso I, dispõe que o Município, 
coordenando sua ação com a União, o Estado e as entidades representativas dos 



trabalhadores, desenvolverá ações visando à promoção, proteção, recuperação e reabilitação 
da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 
trabalho, através, dentre outras coisas, do controle das condições de segurança, redução e 
eliminação das nocividades do trabalho, promovendo condições dignas e seguras de trabalho.  

Nesse diapasão, estando à propositura relacionada à proteção da saúde dos 
profissionais da educação pública municipal, 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.  

Por seu turno, expressa, também, a Lei Orgânica Municipal, em seu art. 213, inciso I, 
abaixo 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;  

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.  

Com efeito, os dispositivos acima mencionados trazem expresso mandamento no 
sentido de que o Poder Público garantirá a todos o acesso universal e igualitário à saúde, sob 
os aspectos de promoção, preservação e recuperação.  

A aprovação da proposta depende do voto favorável da maioria absoluta dos membros 
desta Casa, conforme disposto no art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica Paulistana. 

Em vista do exposto, somos pela LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 04/10/2017. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/10/2017, p. 85 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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