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PARECER Nº 730/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0146/09. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria da Nobre Vereadora Marta Costa, que visa 
instituir campanha anual sobre a importância de doação de urina pelas munícipes 
gestantes, a ser promovida pela Secretaria Municipal de Saúde. 
Analisada a questão sob o ponto de vista da saúde, de acordo Constituição Federal, 
podem legislar concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde a União, os 
Estados, Distrito Federal e também o Município, para suplementar a legislação federal 
e estadual, dentro dos limites do predominante interesse local (arts. 24, inciso XII, c/c 
art. 30, incisos I e II), existindo, também, previsão de competência comum de todos 
os entes federativos para cuidar da saúde e assistência pública, nos termos do art. 23, 
inciso II. 
Na órbita municipal, o art. 213, da nossa Lei Orgânica, prevê atribuição ao Município 
de garantir o direito à saúde mediante políticas que visem ao bem estar físico, mental 
e social do indivíduo e da coletividade. 
Sob o aspecto formal, verifica-se um equívoco no tratamento da matéria, vez que a 
Secretaria Municipal de Saúde não será a beneficiária da doação, mas apenas um 
veículo para a conscientização. 
A proposta, por sua natureza, para atingir seus objetivos, deve ser apresentada na 
forma de evento de conscientização, para além do sistema público municipal de saúde, 
alcançando toda a comunidade paulistana, através de sua inserção e divulgação no 
Calendário Oficial de Eventos do Município, com a parceria do Poder Público, envidando 
esforços para sua concretização. 
A criação de uma data comemorativa e sua inclusão no Calendário Oficial de Eventos 
do Município não encontra óbices legais, estando amparada nos arts. 13, inciso I, e 37, 
caput, ambos da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 
Assim, a propositura reúne condições para ser aprovada, estando sujeita ao quórum de 
maioria simples para deliberação, sendo dispensada a votação em Plenário e cabendo 
tal prerrogativa às Comissões Permanentes, na forma do art. 46, X, do Regimento 
Interno desta Casa. 
Ante o exposto, e na forma do substitutivo que segue, somos PELA LEGALIDADE. 
 
SUBSTITUTIVO Nº.                   DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0146/09. 
 
Altera a Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir a Semana de 
Conscientização sobre a Importância da Doação de Urina pelas Gestantes, a ser 
realizada anualmente, na última semana de cada mês, e dá outras providências. 
 
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
Art. 1o Fica acrescido um inciso ao art. 7º da Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, 
com a seguinte redação: 
“última semana de cada mês: a Semana de Conscientização sobre a Importância da 
Doação de Urina pelas Gestantes, devendo o Poder Público envidar esforços para 
realizar palestras e outros eventos de divulgação e esclarecimento junto às gestantes 
que realizam pré-natal na rede pública municipal de saúde, na rede de saúde privada e 
aos profissionais da área da saúde, conjugando e coordenando esforços com entidades 
públicas e privadas interessadas. (NR)” 



Art. 2º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
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