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PARECER Nº 1092/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0296/11.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Nobre Vereador Eliseu Gabriel, que 
obriga a Prefeitura do Município de São Paulo a realização do exame de 
Ecocardiografia Fetal nas gestantes atendidas pela rede municipal de saúde.  
Sob o aspecto jurídico, o projeto pode prosseguir em tramitação, eis que 
apresentado no exercício da competência legislativa desta Casa, nos termos do art. 
30, I e V, da Constituição Federal e dos artigos 13, I; 37, caput, e 215, da Lei 
Orgânica do Município.  
Outrossim, sob o aspecto material, o projeto se encontra em consonância com os 
mandamentos da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município, destacando-
se que a determinação por ele veiculada no sentido da obrigatoriedade de 
realização de exame de ecocardiografia fetal nas gestantes atendidas pela rede 
pública de saúde, situa-se na seara da prestação de serviços públicos, tema para o 
qual não mais há reserva da iniciativa de leis ao Executivo.  
Ressalte-se que tanto na Carta Magna (art. 196) quanto na Lei Fundamental do 
Município (artigos 213 e 216, I), existe 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.  
Vale lembrar, ainda, que a criança é um daqueles sujeitos especiais – assim como 
os idosos e as pessoas com deficiência – a quem o ordenamento jurídico determina 
que seja dada proteção especial. Exatamente neste sentido, dispõe a Constituição 
Federal em seu art. 227 que é dever do Estado assegurar à criança, com absoluta 
prioridade, o direito à saúde.  
Ainda nesta linha, o Estatuto da Criança e do Adolescente em diversos dispositivos 
assegura a proteção integral à saúde das crianças, verbis:  
Art. 7º. A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante 
a efetivação de políticas públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento 
sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.  
Art. 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e 
odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a 
população infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e 
alunos.  
Parágrafo único. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados 
pelas autoridades sanitárias. (grifamos)  
Importante registrar, por fim, que a Constituição Federal estabelece como uma das 
diretrizes do Sistema Único de Saúde a prioridade para as atividades preventivas 
(art. 197, II), sendo que tal posicionamento do legislador constituinte se deve ao 
claro fato de que adotando ações preventivas a incidência ou, ao menos, a 
intensidade das doenças diminuirá e, consequentemente, os gastos com 
tratamentos, medicamentos, internações e afins serão reduzidos desonerando os 
cofres públicos, isso, sem mencionar o ganho em qualidade de vida para a 
população.  
Por fim, observa-se que já não existe mais impedimento em nossa Lei Orgânica 
para a iniciativa de projetos de lei que versem sobre a matéria, uma vez que a 
reserva de iniciativa para projetos de lei que disponham sobre a prestação de 
serviço público foi abolida de nossa Lei Orgânica Municipal através da Emenda nº 
28/06.  
Nos termos do art. 41, inciso XI, da Lei Orgânica do Município é necessária a 
realização de 2 (duas) audiências públicas durante a tramitação da presente 
propositura.  
Para a aprovação do projeto, é necessário o voto da maioria absoluta dos membros 
da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do Município.  



Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE.  
No entanto, a fim de adequar a proposta à melhor técnica de elaboração legislativa, 
sugerimos o substitutivo a seguir:  
SUBSTITUTIVO nº          AO PROJETO DE LEI nº 296/2011  
Dispõe sobre a realização de exame de Ecocardiografia Fetal nas gestantes 
atendidas na rede municipal de saúde, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º O exame de Ecocardiografia Fetal passa a integrar o rol de exames a serem 
realizados nas gestantes atendidas pela rede municipal de saúde.  
Art. 2º O exame será realizado, inicialmente, nas gestantes pertencentes aos 
seguintes grupos de risco:  
I - gestantes com idade superior a 35 anos;  
II - gestantes com história prévia de gestação com feto cardiopata;  
III - gestante com história prévia de cardiopatia congênita na família da gestante 
ou do pai da criança;  
IV - gestante cujo feto apresentar anomalias renais, cerebrais, ósseas ou suspeita 
de cardiopatia congênita detectada por meio de exame de ultrassonografia;  
V - gestante cujo feto receber diagnóstico intra-útero de anomalia cromossômica;  
VI - gestante portadora de rubéola;  
VII - gestantes usuárias de drogas injetáveis ou álcool;  
VIII - gestantes que façam uso de medicamentos controlados ou de drogas 
teratogênicas;  
IX - gestante com doenças de risco para fetos cardiopatas, a saber:  
Diabetes;  
Doenças do tecido conectivo, como Lúpus;  
Fenilcetonúra.  
Parágrafo único. A relação de fatores de risco supra não exclui eventuais doenças 
que venham a ser consideradas como de risco pelo Ministério da Saúde.  
Art. 3º  A rede municipal de saúde deverá providenciar para que, em até 5 (cinco) 
anos, o exame de Ecocardiografia fetal integre a relação de exames de rotina em 
gestantes.  
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
08/08/2012.  
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