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PARECER Nº 1537/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0120/17. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Sâmia Bomfim, que objetiva 
criar o Programa de atenção humanizada ao aborto legal e juridicamente autorizado, no âmbito 
do município de São Paulo. 

O programa tem por objetivo instituir no âmbito do município de São Paulo o modelo 
humanizado de atenção às mulheres no aborto legal por meio da rede de assistência obstétrica 
do município que preze pelo acolhimento, orientação e atendimento clínico adequado, segundo 
referenciais éticos, legais e bioéticos, prezando pela saúde da mulher. 

O aborto legal é previsto no ordenamento jurídico brasileiro nas seguintes hipóteses: 
aborto necessário para salvar a vida da gestante, de acordo com o art. 128, I do Código Penal; 
em casos de estupro, art. 128, II do Código Penal; antecipação terapêutica do parto em razão 
de efeito anencéfalo (vide ADPF 54) e abortos autorizados por decisão judicial. 

De acordo com a justificativa do projeto, "O presente programa busca inserir no 
ordenamento jurídico municipal os parâmetros trazidos pela norma técnica de atenção 
humanizada ao abortamento produzida no Ministério da Saúde no que tange o atendimento ao 
aborto legal no âmbito do município de São Paulo". 

O projeto tem respaldo jurídico para seguir em tramitação. 

No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 37, 
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro 
ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos. 

Ademais, consoante o disposto no artigo 30, I, da Constituição Federal compete aos 
Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com idêntica redação no 
artigo 13, 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). 

Por outro lado, o projeto espelha também a competência legislativa suplementar do 
Município em matéria de proteção da saúde pública, prevista no art. 24, XII c/c 30, II, da 
Constituição Federal. 

De fato, a matéria de fundo veiculada no projeto é tema de saúde pública, haja vista a 
quantidade de graves intercorrências, muitas vezes fatais, derivadas da falta de atendimento 
ou do atendimento inadequado às mulheres que necessitam submeter-se a um aborto nas 
hipóteses autorizadas pela lei. Assim, neste aspecto o projeto alinha-se com o disposto no art. 
215, caput, da Lei orgânica do Município, que enuncia que as ações e serviços de saúde são 
de relevância pública, cabendo ao Município dispor sobre sua regulamentação, fiscalização e 
controle. 

Ainda no que diz respeito à matéria do presente projeto de lei o art. 216, VI, da Lei 
Maior Local especifica que: 

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

(...) 



VI - assegurar à mulher a assistência integral à saúde, pré-natal, no parto e pós-parto, 
bem como nos termos da lei federal, o direito de evitar e interromper a gravidez, sem prejuízo 
para a saúde, garantindo o atendimento na rede pública municipal de saúde; 

Resta claro, portanto, que o projeto está em sintonia com o ordenamento jurídico e 
reúne condições para prosperar. 

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

Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 25/10/2017. 
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Sandra Tadeu - DEM - Contrário 

Soninha Francine - PPS 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 28/10/2017, p. 85  
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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