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PARECER Nº 2565/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0425/17. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Nobre Vereador Claudio Fonseca, que dispõe 
sobre aceitação de atestados médicos para fins de justificativas de ausências parciais da 
jornada de trabalho e para fins de licenças de curta duração. 

Em síntese, a propositura estabelece que o Poder Executivo Municipal fica autorizado a 
aceitar atestado médicos fornecidos por instituições e/ou autarquias hospitalares pertencentes 
à Rede Pública, destacadamente a Estadual, em especial pelo Hospital do Servidor Público 
Estadual do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE), dentro dos 
padrões próprios de formulário de atestado daquelas instituições ou autarquias hospitalares. 

Sob o aspecto jurídico, a propositura pode prosseguir em tramitação, eis que elaborada 
no exercício da competência legislativa desta Casa, consoante será demonstrado. 

Inicialmente, a matéria abordada na propositura é de interesse local, o que atrai a 
competência legislativa do Município, nos termos dos artigos 30, inciso I, da Constituição da 
República Federativa do Brasil, e 13, inciso I, da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 

Destaque-se que o Município possui, indubitavelmente, competência para editar 
normas protetivas da saúde pública, nos termos dos artigos 30, I e II, cc. 24, XII, da 
Constituição Federal e artigos 13, I e II, da Lei Orgânica do Município, suplementando a 
legislação federal e a estadual. 

Assim, na medida em que a proposta busca autorizar a apresentação de atestados 
médicos fornecidos por instituições e/ou autarquias hospitalares pertencentes à Rede Pública 
Oficial tem como objetivo atender ao direito à saúde. Neste contexto, a Lei Orgânica do 
Município de São Paulo determina que o Município garanta o direito à saúde, com participação 
da comunidade, mediante 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 (art. 213, inc. I). 

A jurisprudência tem firmado entendimento no sentido de que o direito à saúde se 
insere na órbita dos direitos sociais constitucionais garantidos. Trata-se de um direito público 
subjetivo, uma prerrogativa jurídica indisponível assegurada à população como um todo. O 
Município não pode furtar-se do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à 
saúde para todos os cidadãos. 

Nesse sentido, a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal: 

"Ampliação e melhoria no atendimento à população no Hospital Municipal Souza 
Aguiar. Dever estatal de assistência à saúde resultante de norma constitucional. Obrigação 
jurídico-constitucional que se impõe aos Municípios (CF, art. 30, VII). Configuração, no caso, 
de típica hipótese de omissão inconstitucional imputável ao Município do Rio de Janeiro/RJ. 
Desrespeito à Constituição provocado por inércia estatal (RTJ 183/818-819). Comportamento 
que transgride a autoridade da Lei Fundamental da República (RTJ 185/794-796)." (AI 
759.543-AgR, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 17-12-2013, Segunda Turma, DJE de 
12-2-2014.) 

Neste sentido, de forma expressa, o art. 196 da Constituição Federal estabelece que: a 
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 



que visem à redução dos riscos de doença e de outros agravos e o acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

Assim, considerando o interesse local, bem como a competência material comum de 
todos os entes federados para cuidar da saúde (art. 23, II, da Constituição Federal), 
depreende-se a constitucionalidade e legalidade deste projeto de lei, cuja iniciativa é de 
qualquer Vereador, nos termos do caput do art. 37 da Lei Orgânica do Município. 

A aprovação da proposta depende do voto favorável da maioria absoluta dos membros 
da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, III e XII, da Lei Orgânica do Município. 

Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 18/12/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PL) 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Reis (PT) 

Ricardo Nunes (MDB) 

Rinaldi Digilio (REPUBLICANOS) 

Rute Costa (PSD) 

Sandra Tadeu (DEM) - Relatora 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/12/2019, p. 118 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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