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Senhor Presidente 
Por meio do ofício em epígrafe, Vossa Excelência encaminhou à sanção cópia autêntica 
da lei decretada por essa Egrégia Câmara, em sessão de 18 de dezembro de 2008, 
relativa ao Projeto de Lei nº 316/07, de autoria do Vereador Agnaldo Timóteo, que 
dispõe sobre a criação, no âmbito do Município de São Paulo, do Serviço de Unidades 
de Odontologia Comunitária em Ônibus e Microônibus. 
Em que pese o meritório propósito que inspirou seu autor, a medida não reúne 
condições de ser convertida em lei, impondo-se seu veto total, nos termos das 
considerações a seguir aduzidas. 
A propositura institui serviço voltado ao atendimento da população carente, 
especialmente das áreas periféricas da Cidade e de seus bairros mais distantes, a ser 
operado pela Secretaria Municipal da Saúde, com o apoio logístico e operacional das 
Subprefeituras, realizado por unidades de odontologia comunitária em ônibus e 
microônibus, que prestarão serviços profiláticos e terapêuticos mais simples e 
emergenciais, devendo os casos mais complexos ser encaminhados às unidades fixas. 
Para tanto, estabelece que o serviço deverá contar, inicialmente, com 6 veículos 
devidamente equipados, sendo 2 para a região sul, 2 para a leste, 1 para a norte e 1 
para a oeste, proporcionalmente à população da área, determinando à Secretaria 
Municipal da Saúde a apresentação mensal, nas Subprefeituras e nos jornais de bairro, 
do roteiro das unidades odontológicas no mês seguinte e o tempo de permanência em 
cada local de parada. 
Resta patente que, ao criar novas incumbências e encargos para os órgãos municipais 
da área da saúde e para as Subprefeituras, a propositura legisla sobre matéria atinente 
à organização administrativa, incorrendo em clara ingerência em suas atividades e 
atribuições, com evidente interferência em assunto de competência privativa do 
Executivo Municipal. Importa, ademais, aumento de despesas sem a correspondente 
indicação de recursos, o que, além de envolver questão de natureza orçamentária, 
acha-se em desacordo com a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 
2000. 
Indiscutivelmente, as leis que tratam de organização administrativa e matéria 
orçamentária são de iniciativa privativa do Prefeito, "ex vi" do disposto no inciso IV do 
§ 2º do artigo 37 da Lei Orgânica do Município de São Paulo, razão pela qual a 
propositura extrapola as atribuições do Legislativo e invade a esfera de competências 
do Executivo, malferindo o princípio constitucional da independência e harmonia entre 
os Poderes, consagrado no artigo 2º da Carta Magna e reproduzido no artigo 5º da 
Constituição do Estado de São Paulo e no artigo 6º da Lei Maior Local. 
A par de sua inconstitucionalidade e ilegalidade, o texto vindo à sanção apresenta-se 
também em desacordo com os princípios e diretrizes adotados pela Política Municipal 
de Saúde Bucal da atual Administração, consubstanciada nas Diretrizes para a Atenção 
em Saúde Bucal "Crescendo e Vivendo com Saúde Bucal". 
Tais diretrizes foram debatidas, em maio de 2005, com representantes de todas as 
Coordenadorias Regionais de Saúde e Supervisões de Saúde, das autarquias 
hospitalares municipais, do Conselho Regional de Odontologia, da Associação 



Odontológica da Prefeitura de São Paulo e da Associação Paulista de Cirurgiões-
Dentistas, tendo sido apreciadas, posteriormente, pelo Conselho Municipal de Saúde. 
Seu objetivo consiste em implantar ações visando a prevenção, tratamento e 
recuperação da saúde bucal nos diversos níveis de atenção do Sistema Único de Saúde 
- SUS, reorganizando a rede, em consonância com as diretrizes acima mencionadas, 
baseadas nos preceitos constitucionais, nos documentos do SUS, nas diretrizes da 
Política Nacional de Saúde, nas recomendações da Secretaria de Estado da Saúde de 
São Paulo e em conferências de saúde bucal. 
Dentre outros aspectos, tais diretrizes podem ser assim sintetizadas: planejamento 
das ações por critérios de risco social e biológico, com abordagem familiar; 
universalização da atenção, com parâmetros para agendamento conforme os recursos 
humanos disponíveis; ações de educação em saúde e prevenção em grupo; maior 
resolutividade das ações da rede básica, do atendimento de urgência nas unidades de 
pronto-socorro, pronto atendimento e rede hospitalar da Secretaria Municipal da Saúde 
que disponham de serviço de saúde bucal; retomada dos procedimentos coletivos em 
parceria com a Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o levantamento das 
condições da saúde bucal das crianças em espaços escolares e pré-escolares, 
identificando o risco à cárie e incluindo-as em programa de educação, prevenção e 
tratamento na unidade básica de saúde, quando necessário; implementação dos 
centros de especialidades odontológicas e confecção de próteses totais e parciais 
removíveis. 
Cumpre salientar que os serviços odontológicos são disponibilizados para toda a 
população, conforme preceituam os princípios do Sistema Único de Saúde, numa rede 
que conta, atualmente, com cerca de 330 unidades básicas de saúde, 23 unidades 
especializadas, 11 postos de pronto atendimento e pronto-socorro e 4 hospitais da 
rede municipal, além de serviços da rede estadual de saúde. 
A fim de expandir a cobertura atualmente ofertada, os recursos municipais devem ser 
direcionados à implementação dos serviços já existentes, aumentando o atual quadro 
de recursos humanos e estendendo seu atendimento para as regiões mais 
necessitadas, a exemplo do que já ocorre com o Programa Aprendendo com Saúde, 
que incorporou as ações de saúde bucal em março de 2008. 
Demais disso, é relevante destacar que a realização de serviços odontológicos em 
veículos automotores, além de extremamente onerosa, não permite o trabalho 
auxiliado e apresenta, dentre outras dificuldades, problemas na observância das 
normas de biossegurança necessária aos respectivos procedimentos, o que 
desaconselha a adoção da medida estampada no projeto em apreço, por sua 
desconformidade com o interesse público. 
Acresça-se, por oportuno, que serviços semelhantes àqueles estipulados pela 
propositura já foram realizados no Município, no passado, porém, não obtiveram êxito 
e foram, por isso, desativados, reiterando a inconveniência da medida em questão. 
Por todo o exposto, ante as razões acima expostas, explicitando os óbices que 
impedem a sanção do texto aprovado, seja por incidir em inconstitucionalidade e 
ilegalidade, seja por sua contrariedade ao interesse público, vejo-me compelido a vetá-
lo na íntegra, com fundamento no artigo 42, § 1º, da Lei Orgânica do Município. 
Assim sendo, devolvo o assunto à apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa, 
renovando, na oportunidade, meus protestos de apreço e consideração. 
GILBERTO KASSAB, Prefeito 
Ao Excelentíssimo Senhor 
ANTONIO CARLOS RODRIGUES 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo 
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PARECER Nº 0012/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O VETO APOSTO AO PROJETO DE LEI Nº 316/07. 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Agnaldo Timóteo, que 
dispõe sobre a criação, no âmbito do Município de São Paulo, do Serviço de 
Odontologia Comunitária em ônibus e micro-ônibus a ser operado pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 
Aprovado em 2ª discussão e votação na 254ª Sessão Extraordinária realizada no dia 
18 de dezembro de 2008, foi o projeto encaminhado à sanção tendo recebido veto 
total do Executivo. 
Alega o Sr. Prefeito que a lei aprovada, ao criar novas incumbências e encargos para 
os órgãos municipais da área da saúde e para as  Subprefeituras legisla sobre matéria 
atinente à organização administrativa, assunto de competência privativa do Executivo 
Municipal, bem como que importa em aumento de despesas sem a correspondente 
indicação de recursos, esbarrando na Lei Complementar nº 101/00. 
Assiste razão ao Sr. Prefeito, como veremos a seguir. 
Com efeito, ao determinar a prestação de serviço por parte da Secretaria Muncipal de 
Saúde, cuida o projeto de ato concreto de administração, privativo do Sr. Prefeito, bem 
como de norma atinente à organização administrativa, que segundo Odete Medauar, 
engloba, exemplificativamente, preceitos relativos à “divisão em órgãos, vínculo entre 
órgãos, distribuição de competências entre os órgãos, administração direta, 
administração indireta etc. “ (in “Direito Administrativo Moderno”, Ed. RT, 2ª ed.,  pág. 
31), assuntos que a Lei Orgânica reserva à iniciativa legislativa privativa do Sr. 
Prefeito, nos termos do art. 37, § 2o, IV  c/c art. 69, XVI. 
A matéria já foi objeto de análise pelo judiciário: 
ADI 2.840-5/ESPÍRITO SANTO 
... 
É firme nesta Corte o entendimento de que compete exclusivamente ao Chefe do 
Executivo a iniciativa das leis que disponham sobre remuneração de pessoal, 
organização e funcionamento da Administração. O desrespeito a esta reserva, de 
observância obrigatória pelos Estados-membros por encerrar corolário ao princípio da 
independência dos Poderes, viola o art. 61, § 1º, II, a e e da Constituição Federal. 
Precedentes: ADI 2.646, Maurício Correa, ADI 805, Sepúlveda Pertence, ADI 774, 
Celso de Mello, ADI 821, Octavio Gallotti e ADI 2186-MC, Maurício Corrêa. 
ADI nº 63.449.0/0-00/TJSP: 
... 
Vale lembrar que é o Prefeito quem tem a aptidão, segundo a regra constitucional, de 
administrar o Município (artigo 47, XIV, da Constituição Estadual). É ele quem exercita 
as funções de governo relacionadas com o “planejamento, organização e direção de 
serviços e obras da municipalidade e, para tanto, dispõe de poderes correspondentes 
de comando, de coordenação e de controle de todos os empreendimentos da 
Prefeitura. 
O Poder Legislativo Municipal, a seu turno, é o que elabora, modifica, altera e emenda 
as leis, em caráter geral, abstrato e impessoal, que regula o comportamento dos 
munícipes. A Câmara do Município não administra, mas apenas fixa regras de 
administração, reguladoras da atuação administrativa do Prefeito. Por isso, por 
deliberação do plenário, pode indicar medidas administrativas ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal, a título de colaboração e sem qualquer obrigatoriedade. Todavia, 
não pode prover situações concretas por seus próprios atos e impor ao Executivo a 
tomada de medidas específicas de exclusiva atribuição e competência. (Des. Fonseca 
Tavares). 



Cumpre observar ainda que o projeto, ao atribuir funções à Secretaria Municipal de 
Saúde e às Subprefeituras, esbarra no disposto pelo art. 69, XVI, da LOM que reza: 
Art. 69. Compete privativamente ao Prefeito, além de outras atribuições previstas 
nesta Lei: 
... 
XVI – propor à Câmara Municipal projetos de lei sobre criação, alteração das 
Secretarias Municipais e Subprefeituras, inclusive sobre suas estruturas e atribuições; 
Lembre-se ainda que está a proposta gerando uma despesa obrigatória de caráter 
continuado, definida nos termos do art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal como a 
despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo 
que fixem para o ente a obrigação leal de sua execução por um período superior a dois 
exercícios.  
Dessa forma, nos termos do art. 17, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, deveria a 
proposta vir instruída com a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes e demonstrar a origem 
dos recursos para seu custeio, o que não ocorreu. 
Ante o exposto somos, 
PELA MANUTENÇÃO DO VETO. 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 11/3/09 
Ítalo Cardoso – PT – Presidente 
Celso Jatene – PTB - Relator 
Abou Anni - PV 
Agnaldo Timóteo – PR 
Gabriel Chalita – PSDB 
Gilberto Natalini – PSDB 
João Antonio – PT  
Kamia – DEM 
 
 
 


