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PARECER Nº 1160/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0134/19. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Toninho Paiva, que autoriza o 
Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a fornecer gratuitamente 
repelentes contra insetos para gestantes, especialmente nos períodos em que forem 
verificados surtos de microcefalia associados ao zika vírus. 

Dispõe o projeto, ademais, que os repelentes distribuídos deverão atender às 
especificações da ANVISA. 

Pertinente mencionar, ainda, que, nos termos da propositura, a Secretaria Municipal de 
Saúde deverá manter cadastro atualizado das gestantes aptas ao recebimento do repelente. 

Nos termos da justificativa, muitos fetos que desenvolveram microcefalia eram 
gestados por mulheres que apresentaram sintomas de zika durante o primeiro trimestre da 
gravidez, o que impõe especial cuidado para que as gestantes não entrem em contato com o 
mosquito aedes aegypti. 

Assim, esclareceu o autor, a distribuição gratuita de repelente às gestantes, 
principalmente àquelas de baixa renda, representará importante medida para evitar o avanço 
da microcefalia, especialmente nas regiões mais carentes. 

O projeto pode prosperar, eis que, de acordo com a Constituição Federal, podem 
legislar concorrentemente sobre a proteção e a 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, da 
Constituição Federal). 

Também o art. 23, inciso II, da Carta Magna, determina que é competência comum da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cuidar da saúde e assistência 
pública. 

Na órbita municipal, o art. 213, da Lei Orgânica, prevê a atribuição do Município de 
garantir o direito à saúde mediante políticas que visem ao bem estar físico, mental e social do 
indivíduo e da coletividade, a busca da eliminação do risco de doenças e outros agravos, 
abrangendo o ambiente natural, os locais públicos e de trabalho. 

No que se refere à matéria, nada obsta o regular prosseguimento do projeto que 
encontra fundamento nos artigos 23, inciso II; 24, inciso XII; 30, incisos I e II e 196 da 
Constituição Federal; artigos 13, incisos I e II; e 213 da Lei Orgânica do Município; e no Poder 
de Polícia Sanitária. 

No entanto, entendeu-se por bem apresentar Substitutivo à louvável proposta sob 
exame para adaptar a redação legislativa aos termos da lei complementar nº 95 de 1998. 

Para ser aprovado, o projeto depende de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do Município de São 
Paulo. 

Ante todo o exposto, somos PELA LEGALIDADE, na forma do substitutivo 
apresentado. 
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SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0134/19. 

Autoriza o Poder Executivo a fornecer para as gestantes, gratuitamente, repelentes 
contra insetos, especialmente durante os períodos de surtos epidêmicos de microcefalia 
associada ao zika vírus. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º - A Prefeitura do Município de São Paulo poderá fornecer para as gestantes, de 
maneira gratuita, repelente contra insetos. 

§ 1º A distribuição de repelentes fica restrita aos períodos de surtos epidêmicos de 
microcefalia associada ao zika virus. 

§ 2º Os repelentes distribuídos deverão ser compatíveis com o período gestacional, de 
acordo com as especificações da ANVISA. 

Art. 2º - A Secretaria Municipal de Saúde manterá cadastro atualizado com as 
gestantes aptas ao recebimento dos repelentes contra insetos. 

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 4º - A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 07/08/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/08/2019, p. 103 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


