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PARECER Nº 636/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0273/2008  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Nobre Vereador Carlos Neder, que 
consiste na obrigatoriedade de utilização do símbolo do Sistema Único de Saúde 
(SUS) em todas as unidades da rede municipal de saúde, independentemente das 
modalidades de gestão e gerência a que estejam submetidas.  
O projeto pode prosperar, como veremos a seguir.  
Dispõe nossa Carta Magna, em seu art. 37, “caput” e § 1º, que a Administração 
Pública deve pautar-se, dentre outros, pelo princípio da impessoalidade e que a 
publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 
deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo 
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos.  
Por outro lado, em 1991 foi publicada pela Secretaria Nacional de Assistência à 
Saúde uma cartilha sob o título “ABC do SUS - Comunicação Visual”, a qual dispôs 
sobre a logomarca do SUS, fornecendo “ às entidades vinculadas ao MS/Sistema 
Único de Saúde os conceitos gerais e instruções básicas que disciplinam as formas 
de empregar corretamente a identidade visual do SUS”, buscando “a difusão e 
consolidação da imagem do SUS como um sistema sólido, organizado e eficaz, 
gerando também benefícios econômico-financeiros a partir da sistematização das 
formas de utilização de identidade visual”.  
Ainda, importante notar que nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei Federal nº 8.080, 
de 19 de setembro de 1990, o Sistema Único de Saúde (SUS)  é constituído pelo 
conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações 
mantidas pelo Poder Público, com direção única, conforme art. 198, I, da CF, 
exercida em cada esfera de governo, respectivamente, pelo Ministério da Saúde e 
Secretarias de Saúde ou órgãos equivalentes, dele podendo participar a iniciativa 
privada de forma complementar.  
Também nossa Lei Orgânica dispõe no sentido de que as ações e serviços de saúde 
de abrangência municipal integram a rede regionalizada e hierarquizada do sistema 
único de saúde, como se pode depreender da leitura do artigo 214.  
Entendemos, dessa forma, que a utilização da logomarca pelos órgãos integrantes 
do Sistema Único de Saúde encontra amparo na Constituição Federal, na medida 
em que visa identificar um serviço prestado pelo Poder Público, configurando-se aí 
a exceção prevista  no art. 37, § 1º, da CF, qual seja a publicidade de caráter 
educativo, informativo ou de orientação social, tanto que já expressamente adotada 
pelo Ministério da Saúde.  
Também a presente lei não encontra óbice jurídico, eis que ao estender a utilização 
da marca criada pelo Ministério da Saúde para entidades do Sistema Único de 
Saúde a ele vinculadas, encontra amparo justamente nas normas que definem o 
Sistema Único de Saúde como um conjunto de ações e serviços de saúde prestados  
no âmbito das três esferas de governo.  
A aprovação da proposta depende do voto da maioria absoluta dos membros da 
Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do Município.  
PELA LEGALIDADE.  
Contudo, visando adequar a proposta à melhor técnica de elaboração legislativa, 
bem como evitar esbarre a mesma na Lei de Responsabilidade Fiscal, sugerimos o 
substitutivo a seguir:  
  
SUBSTITUTIVO Nº  DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0273/2008.  
  



Estabelece a obrigatoriedade da utilização do símbolo oficial do Sistema Único de 
Saúde nas unidades de saúde, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Fica obrigatória a utilização do símbolo oficial do Sistema Único de Saúde 
(SUS) nas unidades de saúde que compõem a rede municipal de saúde, 
independente das modalidades de gestão e gerência a que estejam submetidas.  
§1º  Para os efeitos desta lei, entende-se por símbolo oficial do SUS aquele definido 
como tal pelo Ministério da Saúde.  
§2º  O disposto no “caput” deste artigo se aplica também às unidades de saúde ou 
a setores administrativos delas que, mesmo não fazendo parte da rede própria da 
Secretaria Municipal de Saúde, estão sob responsabilidade da Secretaria ou 
recebem recursos públicos do SUS.  
§3º  O símbolo oficial do SUS deverá ser colocado em destaque no exterior da 
unidade, junto à sua denominação, nas placas utilizadas e em todos os recursos de 
comunicação visual destinados ao público em geral, que digam respeito ao SUS, e 
de modo a ser reconhecido nas dependências internas da unidade ou do setor a ela 
vinculado, quando for o caso.  
Art. 2º  O símbolo oficial do SUS será utilizado nas ambulâncias e demais veículos 
da rede pública municipal de saúde, nos uniformes dos trabalhadores de saúde, no 
material impresso e nas peças publicitárias veiculadas na mídia, voltadas para a 
divulgação de programas, serviços e ações de saúde vinculados ao SUS ou que 
sejam realizadas com recursos públicos.  
Art. 3º Os dispositivos desta Lei, cujo cumprimento tenha por consequência a 
geracão imediata de despesas, serão implantados de forma gradativa, na medida 
da disponibilidade financeira do Poder Executivo.  
Art. 4º O Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias a contar 
de sua publicação.  
Art. 5º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
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