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PARECER Nº 1488/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0429/17. 

Trata-se de projeto de lei de iniciativa da nobre Vereadora Rute Costa, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de medidas de informação e distribuição da "Caderneta da Saúde da 
Criança", confeccionada pelo Ministério da Saúde, para parturientes na rede privada do 
Município de São Paulo. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, a propositura reúne condições para prosseguir em 
tramitação, eis que apresentada no regular exercício da competência legislativa desta Casa, 
conforme restará demonstrado. 

A propositura em análise versa sobre a proteção da saúde da criança, sujeito dotado 
de condição peculiar no sistema jurídico, cabendo ao Estado, à sociedade e à família 
assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos seus direitos, conforme mandamento 
constitucional inserto no art. 227, da Constituição Federal, e a norma do art. 7º, parágrafo 
único, da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 

Desta forma, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/90) prevê a 
proteção da saúde das crianças mediante adoção de políticas públicas que permitam o 
nascimento e desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência (art. 
7º). 

Neste contexto, o Município possui, indubitavelmente, competência para editar normas 
protetivas da saúde pública, e da proteção da infância e da juventude, nos termos dos artigos 
30, I e II, cc. 24, XII e XV, da Constituição Federal e artigos 13, I e II, da Lei Orgânica do 
Município, suplementando a legislação federal e a estadual. 

E, sendo certo que a saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196 da 
Constituição Federal), são de relevância pública das ações e dos serviços de saúde, cabendo 
ao Poder Público dispor sobre sua regulamentação, fiscalização e controle (art. 197). 

Por outro lado, o projeto ora analisado possui caráter nitidamente informativo, pois, 
conforme destacado em sua Justificativa, possui como objetivo orientar os pais dos recém-
nascidos. Para tanto, estabelece uma norma geral e abstrata voltada à proteção da saúde das 
crianças em estabelecimentos privados, suplementando a legislação federal sobre o tema. 

Portanto, inexiste vício de iniciativa na proposta, conforme, inclusive, entendimento do 
E. Tribunal de Justiça Bandeirante, conforme precedentes ora destacados: 

Ementa: 1 - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 13.646, de 14 de 
outubro de 2015, do Município de Ribeirão Preto, que "institui o atendimento prioritário das 
pessoas diagnosticadas com câncer". 2 - SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DO PACTO 
FEDERATIVO. Inocorrência. 2.1 - Em relação aos estabelecimentos públicos, a norma 
impugnada é orientada (apenas) pelo objetivo de suplementar a Lei Federal nº 12.732, de 22 
de novembro de 2012, nos termos do art. 30, II, da Constituição da República. Porque 
simplesmente adota medidas de aprimoramento para assegurar aos cidadãos de Ribeirão 
Preto, com base naquelas garantias legais (depois do primeiro tratamento) a continuidade do 
atendimento prioritário no agendamento de consultas ou realização de exames. 2.2. - Já em 
relação aos estabelecimentos da rede particular, a lei impugnada se enquadra na cláusula 
geral do interesse local (CF, art. 30, I) porque - existindo agora disciplina dessa questão para 
os hospitais da rede pública - a inclusão dos estabelecimentos privados (na mesma regra) 
decorre do legítimo interesse da comunidade local em padronizar a forma de atendimento 



dentro do município (na medida do possível). 3 - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INICIATIVA E 
OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. Rejeição parcial. Norma que 
possui conteúdo genérico e abstrato; e que - ao menos nessa parte referente à mera instituição 
de prioridade (art. 1º) - não implica na criação de novas atribuições para o Poder Executivo, 
senão na simples reafirmação e concretização de garantia já assegurada (em termos gerais) 
por meio da Lei Federal nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, que dispõe sobre o "primeiro 
tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada" (no Sistema Único de Saúde). 
Princípio da reserva de administração que, nesse caso, não é diretamente afetado, mesmo 
porque "o fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva 
ser de iniciativa privativa" do Prefeito (ADI 2444/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 06/11/2014). 4 - 
ALEGAÇÃO DE FALTA DE INDICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIVEIS PARA ATENDER 
OS NOVOS ENCARGOS. Rejeição. Despesas (extraordinárias) que, se existentes, não 
implicariam em valores (extremos) suficientes para invalidar norma. Interpretação que decorre 
tanto do princípio da razoabilidade, como também da ponderação contida na regra do art. 16 
da Lei Complementar nº 101/2000, que reputa desnecessária a demonstração de adequação 
orçamentária de despesa considerada irrelevante. Posicionamento que foi prestigiado pelo 
Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 2444/RS (Rel. Min. Dias Toffoli, 
j. 06/11/2014) e cuja orientação também é adotada no presente caso como razão de decidir. 
Inconstitucionalidade afastada sob esse aspecto. Não só por esse fundamento, mas também 
porque a "ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a 
declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele 
exercício financeiro" (STF, ADI 3.599/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes). (...) 5.1.- POSSIBILIDADE 
DE PRESERVAÇÃO DA NORMA. Reconhecimento. Uma vez que a inconstitucionalidade, 
nesse caso, paira somente sobre a atribuição de obrigação específica ao Poder Executivo (em 
situação normativa que abrange também os estabelecimentos da rede privada), a solução mais 
adequada é a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, a fim de 
excluir os estabelecimentos públicos da abrangência do parágrafo único do art. 1º da norma 
impugnada, na parte referente ao prazo de 72 horas para agendamentos de exames e 
consultas. 6 - Ação julgada parcialmente procedente, nos termos desse item 5.1 (acima). 

(E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - C. Órgão Especial - Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 2194091-03-2016.8.26.0000 - Rel. Des. Ferreira Rodrigues - j. 
05.04.2017 - pub. 18.05.2017) 

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Pretensão que envolve a 
Lei Municipal nº 12.679, de 24 de fevereiro de 2017, que "proíbe a comercialização, aquisição, 
confecção e distribuição de produtos que colaborem para a obesidade infantil, em bares, 
cantinas e similares instalados nas redes de educação básica do município de São José do Rio 
Preto" - Interesse local dentro das atribuições constitucionais do município - Competência para 
legislar que pode ser exercida, de forma geral e abstrata, tanto pelo Poder Legislativo quanto 
pelo Poder Executivo - Configuração de parcial inconstitucionalidade - Texto legal que traz 
normas gerais e abstratas voltadas à proteção da saúde de crianças em estabelecimentos 
educacionais, sem ingressar na gestão administrativa, que é privativa do Poder Executivo, 
salvo o teor dos §§ 1º e 2º do seu art. 2º - Possibilidade de manutenção da lei quanto à 
vedação de comercialização de determinados produtos alimentícios, pois há a finalidade de 
proteção da saúde das crianças sem gerar novas despesas públicas e atribuições específicas 
ao Poder Executivo - Afastamento da imposição de fornecimento de um rol de produtos 
obrigatórios ante a configuração de ingresso na gestão administrativa, culminando em criação 
de atos administrativos e gastos específicos para a implementação efetiva da norma - Matéria 
que se encontra dentro da reserva da administração que pertence ao Poder Executivo, cuja 
respectiva competência para legislar sobre o assunto é exclusiva - Objeto inserido na atividade 
típica da Administração Pública - Ofensa ao princípio da separação de poderes - Configuração 
do alegado vício de iniciativa somente em relação aos §§ 1º e 2º do art. 2º da lei impugnada - 
Ação parcialmente procedente. 

(E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - C. Órgão Especial - Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 2046820-53.2017.8.26.0000 - Rel. Des. Álvaro Passos - j. 21.06.2017 - 
pub. 22.06.2017) 

Por se tratar de matéria sujeita ao quorum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões Permanentes, na 
forma do art. 46, X, do Regimento Interno desta Casa. Durante a tramitação do projeto deverão 
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ser realizadas duas audiências públicas em atenção ao disposto no art. 41, XI, da Lei Orgânica 
do Município. 

Diante de todo o exposto, somos pela LEGALIDADE e CONSTITUCIONALIDADE do 
Projeto de Lei. 

Não obstante, sugerimos o Substitutivo a seguir, a fim de adaptar o texto 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: 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0429/17. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização da "Caderneta de Saúde da 
Criança" de que trata da Portaria nº 1.058, de 4 de julho de 2005, do Ministério da Saúde, nas 
maternidades privadas localizadas no Município de São Paulo, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A: 

Art. 1º A "Caderneta de Saúde da Criança" disponibilizada nas maternidades privadas 
no âmbito do Município de São Paulo na forma da Portaria nº 1.058, de 4 de julho de 2005, 
pelo Ministério da Saúde, deve ser distribuída às parturientes. 

Art. 2º A infração ao disposto nesta lei acarretará, para o estabelecimento infrator, 
multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e será aplicada em dobro em caso de 
reincidência, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis. 

Parágrafo único. O valor da multa de que trata o caput deste artigo será atualizado 
anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo 
que no caso de extinção desse índice será adotado outro, criado por lei federal, que reflita e 
recomponha o poder aquisitivo da moeda. 

Art. 3º O Poder Público regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa dias), 
contados da data de sua publicação. 

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 18/10/2017. 

Mario Covas Neto - PSDB - Presidente 

Caio Miranda Carneiro - PSB 

Claudinho de Souza - PSDB 

Janaína Lima - NOVO 

José Police Neto - PSD 

Reis - PT 

Rinaldi Digilio - PRB - Relator 

Sandra Tadeu - DEM 

Soninha Francine - PPS 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 20/10/2017, p. 109  
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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