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PARECER Nº 899/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0246/09. 
Trata-se de projeto de lei de autoria do Nobre Vereador Antonio Goulart, que dispõe 
sobre a Política Municipal de Conscientização e Orientação sobre o Lúpus Eritematoso 
Sistêmico (LES) e o Lúpus Eritematoso Discóide (LED). 
De acordo com a propositura, tal política compreenderá a criação de AMA – Assistência 
Médica Ambulatorial especializada no atendimento de Lúpus; o acompanhamento por 
psicólogos, oftalmologistas, nefrologistas, cardiologistas, pneumologistas e dentistas; a 
divulgação de informações sobre a doença, através de campanhas; a implantação de 
um sistema informatizado de coleta de dados sobre os portadores da doença; a 
celebração de convênios com outros órgãos públicos, entidades, associações e 
empresas de iniciativa privada; e a inclusão no calendário oficial do dia de 
conscientização sobre o Lúpus. 
Por fim, aduz que a Prefeitura propiciará acesso a todos os medicamentos necessários 
ao controle da doença para os seus portadores. 
A propositura encontra condições para prosseguir, nos termos do substitutivo ao final 
transcrito. 
Com efeito, a proteção e a defesa da saúde são matérias da competência concorrente 
da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24, XII, da CF) e também dos 
Municípios, já que a eles lhes é dado suplementar a legislação federal e estadual no 
que couber (art. 30, II, da CF).  
Nesse sentido é a lição de Fernanda Dias Menezes de Almeida9 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”. 
Ora, tratando a propositura sobre saúde e tendo em vista que, nos termos do art. 196 
da Constituição Federal, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença ...”, 
certo é que o Município, ao dispor acerca da conscientização e orientação sobre o 
Lúpus, nada mais faz do que cumprir seu dever de atuar para que essa conscientização 
realmente ocorra, em prol da melhoria das condições de atendimento dessa moléstia. 
Nesse sentido, temos os seguintes artigos da Lei Orgânica Paulistana: 
“Art. 212 – A saúde é direito de todos, assegurado pelo Poder Público” 
“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.” 
A aprovação da proposta depende do voto da maioria absoluta dos membros para 
deliberação, conforme disposto no art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica Paulistana. 
Ante todo o exposto somos 
PELA LEGALIDADE. 



No entanto, a título de aperfeiçoamento do Projeto de Lei proposto, adaptando-o às 
regras de técnica legislativa elencadas na Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro 
de 1998, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, 
sugere-se o seguinte substitutivo: 
 
SUBSTITUTIVO Nº        AO PROJETO DE LEI Nº 0246/09 
 
Dispõe sobre os parâmetros para o estabelecimento da Política Municipal de 
Conscientização e Orientação sobre o Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) e o Lúpus 
Eritematoso Discóide (LED), e dá outras providências.  
 
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
Art. 1º A “Política Municipal de Conscientização e Orientação sobre o Lúpus 
Eritematoso Sistêmico (LES) e o Lúpus Eritematoso Discóide (LED)” observará os 
seguintes parâmetros, dentre outros: 
I – atendimento especializado da patologia Lúpus, para atender os pacientes com 
Lúpus Eritematoso Sistêmico e os pacientes com Lúpus Eritematoso Discóide, 
alcançando o acompanhamento necessário a esse tratamento; 
II – divulgação, por meio de campanhas informativas, das características e sintomas 
das moléstias Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) e Lúpus Eritematoso Discóide (LED) 
e das precauções a serem adotadas pelos seus portadores; 
III – detecção do índice de incidência da moléstia na Cidade e obtenção de dados dos 
portadores, visando contribuir para estudos e pesquisas científicas sobre a matéria; 
IV – compartilhamento com órgãos públicos e entidades de iniciativa privada, dos 
trabalhos que envolvam a referida moléstia. 
Art. 2º Fica acrescida alínea ao inciso LXXXIV, do art. 7º, da Lei nº 14.485, de 19 de 
julho de 2007, para incluir no Calendário Oficial de Eventos da Cidade, o “Dia Municipal 
de Conscientização sobre o Lúpus”, a ser realizado, anualmente, no dia 10 de maio.  
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
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