
PUBLICADO DOC 17/12/2011, PÁG 113 
 
 
 
PARECER Nº  1920/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0550/10.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Chico Macena, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de atendimento pela rede municipal de saúde de todo e 
qualquer munícipe, independentemente do local em que resida no Município de São 
Paulo.  
O projeto merece prosperar, haja vista sua sintonia com o ordenamento jurídico 
vigente.  
O objetivo do projeto é, nas palavras do autor, “garantir aos munícipes um pleno 
atendimento” e evitar a “recusa no atendimento apenas em virtude da localidade 
do domicílio daquele que busca um atendimento”.  
Nesse sentido, a matéria de fundo é a proteção e defesa da saúde que, nos termos 
do art. 24, XII, da Constituição Federal, é de competência concorrente da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, já que a eles é dado suplementar 
a legislação federal e estadual, no que couber, nos limites do interesse local (art. 
30, I e II, da Constituição Federal).  
Cabe observar, ainda, que, nos termos do artigo 6º da Constituição Federal, a 
saúde foi alçada à categoria de direito fundamental do homem, configurando 
“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” (art. 196, da Constituição Federal).  
O atendimento integral da comunidade é uma das diretrizes que devem nortear as 
ações e serviços públicos de saúde, conforme preceitua o art. 198, II, da Carta 
Magna.  
Corroborando o supraexposto, a Lei Federal nº 8.080/90, que dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes, determina em seu art. 7º que o 
serviço público de saúde deve obedecer aos seguintes princípios:  
“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados 
ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos 
de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, 
obedecendo ainda aos seguintes princípios:  
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência;  
II - integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo 
das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para 
cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;  
III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e 
moral;  
IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 
espécie;  
V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;  
VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua 
utilização pelo usuário;  
VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação 
de recursos e a orientação programática;  
VIII - participação da comunidade;  
IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de 
governo:  
a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;  
b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;  



X - integração, em nível executivo, das ações de saúde, meio ambiente e 
saneamento básico; XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, 
materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
na prestação de serviços de assistência à saúde da população;  
XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e  
XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para 
fins idênticos.”  
Dentre os princípios acima transcritos, importa frisar a universalidade de acesso e a 
integralidade de assistência, nos quais o projeto ora em estudo se firma.  
Destaque-se, ademais, os ditames da Lei Orgânica Municipal, em especial o art. 
213, II, que afirma que o Município garantirá “acesso universal e igualitário às 
ações e serviços de saúde, em todos os níveis de complexidade”.  
Vale mencionar, por fim, a Lei Municipal nº 14.413/2007, que dispõe sobre os 
direitos dos usuários dos serviços e das ações de saúde no Município de São Paulo, 
a qual, em seu art. 3º, I, estabelece expressamente a proibição de discriminação 
entre os usuários da rede municipal de saúde, o que realça a necessidade de 
atendimento independentemente do local de sua residência.  
Ante todo o exposto, o projeto tem amparo na Constituição Federal (art. 24, XII, 
30, I e II, 196, 198, II), bem como na Lei Federal nº 8.080/90, na Lei Orgânica 
Municipal (art. 213, II) e, também, Lei Municipal nº 14.413/2007.  
Para aprovação, o projeto deverá contar com o voto favorável da maioria absoluta 
dos membros da Casa, na forma do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica Municipal.  
Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa EM 14-12-11.  
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