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PARECER Nº 535/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 
0562/17. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Conte Lopes, que visa 
instituir o Programa de Vacinação Domiciliar de Idosos e Pessoas com Deficiência.  

De acordo com a proposta, o referido Programa será destinado a cidadãos com 60 
(sessenta) anos ou mais, que solicitem por si mesmos, por familiares ou terceiros por eles 
responsáveis, a aplicação das vacinas no próprio domicilio (art. 2º). O Programa será 
desenvolvido por meio da Secretaria Municipal de Saúde, que deverá fornecer as vacinas e os 
profissionais para sua aplicação (art. 4º).  

Sob o aspecto jurídico, o projeto pode prosseguir em tramitação, nos termos do 
Substitutivo ao final apresentado, 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.)  

Nesse diapasão, estando a propositura relacionada à proteção da saúde dos idosos e 
deficientes, 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.  

Pelo exposto, na forma do Substitutivo que segue, somos pela LEGALIDADE.  

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0562/17. 

Autoriza a instituição do Programa de Vacinação Domiciliar de Idosos e Pessoas com 
Deficiência e dá outras providências.  

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  

Art. 1º Fica autorizada a instituição, no âmbito do Município de São Paulo, do 
"Programa de Vacinação Domiciliar de Idosos e Pessoas com Deficiência".  

Art. 2º O Programa de Vacinação Domiciliar de Idosos e Pessoas com Deficiência é 
destinado a cidadãos com 60 (sessenta) anos ou mais, que solicitem por si mesmos, por 
familiares ou terceiros por eles responsáveis, a aplicação das vacinas no próprio domicílio.  

Parágrafo único. O direito a que se refere o caput deste artigo aplica-se exclusivamente 
aos idosos e pessoas com deficiência que comprovadamente estejam impossibilitados de se 
deslocar até os locais de vacinação.  

Art. 3º As vacinas a serem aplicadas dentro do programa são:  

I - vacina contra a gripe (influenza);  

II - vacina contra a pneumonia (pneumococo);  

III - vacina contra difteria e tétano (dupla adulto - dt);  

IV - vacinas eventualmente tornadas obrigatórias, por força de lei;  

V - doses de reforço, inclusive de outros tipos de vacina quando for o caso.  

Art. 4º O programa de vacinação de que trata a presente Lei será desenvolvido por 
meio da autuação da Secretaria Municipal de Saúde, a qual competirá fornecer as vacinas e os 
profissionais para a sua aplicação.  

§ 1º As solicitações de vacinação a domicílio serão feitas na Secretaria Municipal da 
Saúde, que manterá um cadastro com o nome de todos os cidadãos com mais de 60 
(sessenta) anos, ou pessoas com deficiência, seu domicílio, telefone e o nome da pessoa que 
solicitou o atendimento, quando for o caso.  

§ 2º A Secretaria Municipal da Saúde disponibilizará para a vacinação de que trata esta 
Lei, equipes de apoio e veículos para a plena consecução dos objetos nela visados, todos 
devidamente habilitados.  

Art. 5º O Programa de Vacinação Domiciliar de Idosos e Pessoas com Deficiência 
poderá ocorrer durante todo o ano, mas sua realização será executada prioritariamente no 
período de campanha de vacinação fixado pelo Poder Público.  

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias 
a contar da data de sua publicação.  

Art. 7º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  

Art. 8º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as 
disposições em contrário.  

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 02/05/2018.  
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 03/05/2018, p. 75 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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