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PARECER Nº1826/2013 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº467/13.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Goulart, que Insere o inciso Xl 
ao 1º ao Art. 108; dá nova redação ao Art. 40 do Título III do Anexo XIX, Livro XIX da 
Parte II, e altera o Mapa 04 e os Quadros 04, 04A e 04C do Anexo XIX e Livro XIX da 
Lei Municipal nº 13.885 de 25 de agosto de 2004.  
Em suma, o projeto objetiva enquadrar determinada área como Zona de Ocupação 
Especial a fim de viabilizar a implantação do Hospital da Mulher, podendo ser 
aproveitada a estrutura parcialmente existente já que a área em questão sediava um 
outro hospital.  
Sob o prisma jurídico, o projeto reúne condições para prosseguir em tramitação, 
consoante será demonstrado.  
No aspecto formal, o projeto encontra amparo nos artigos 13, I e XIV, e 70, VIII, c/c 
parágrafo único, ambos da Lei Orgânica do Município, os quais conferem a esta Casa 
Legislativa competência para disciplinar os assuntos de interesse local, bem como para 
fixar as regras sobre desenvolvimento urbano; Plano Diretor; uso, parcelamento e 
ocupação do solo urbano.  
Sob o aspecto material, o projeto se encontra em consonância com os mandamentos 
contidos na Carta Magna e na Lei Orgânica do Município, que dispõem no art. 196 e 
215, respectivamente, sobre o dever do Estado de no que tange à saúde pública.  
O projeto alinha-se de modo ainda mais específico ao disposto em nossa Lei Orgânica, 
verbis:  
Art. 216. Compete ao Município, através do Sistema Único de Saúde, nos termos da 
lei, além de outras atribuições:  
...  
II – a identificação e o controle dos fatores determinantes e condicionantes da saúde 
individual e coletiva, mediante especialmente ações referentes à vigilância sanitária e 
epidemiológica, saúde do trabalhador, do idoso, da mulher, da criança e do 
adolescente, das pessoas com deficiência, saúde mental, odontológica e zoonoses;  
...  
VI – assegurar à mulher 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; 
(grifamos)  
Durante a tramitação do projeto deverão ser convocadas, pelo menos, duas audiências 
públicas, em atendimento ao disposto no art. 41, VI, da Lei Orgânica do Município.  
O projeto dependerá do voto favorável de 3/5 dos membros da Câmara para a sua 
aprovação, nos termos do art. 40, § 4º, I, da Lei Orgânica do Município, sem prejuízo 
do disposto no art. 46, caput e § 1º da citada Lei.  
Em vista do exposto, somos pela LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 18/09/2013.  
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