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PARCER N.° 7.222- A/J
(Ref.: Saúde)
Proc. n.° 9888/2017
PL n.° 328/2017
Ver. Marcão da Academia

-ASSESSORIA TURIDICA-

" Dispõe sobre o Programa Municipal de Equoterapia 
como opção terapêutica de saúde pública para pessoas 
com deficiência e/ou com mobilidade reduzida e/ou 
com outras necessidades específicas no âmbito da 
Cidade de São José dos Campos, e dá outras 
providências."

Trata-se de projeto de lei, de autoria do vereador Marcão de Academia, que 
institui o Programa Municipal de Equoterapia como opção de tratamento de saúde pública 
para as pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, autismo e outras doenças, e dá outras 
providências.

A competência legislativa para dispor sobre a saúde pública, consoante o 
disposto 24, inciso XII, da Constituição Federal, é concorrente entre a União, Estados e 
Distrito Federal. Desse modo, os municípios somente poderão legislar sobre o assunto no 
âmbito do interesse local e no exercício da competência suplementar, nos termos do artigo 
30, inciso I e II.

A união, no exercício de sua competência, editou a lei federal n° 8.080/90 
que dispõe sobre organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS do país, 
prevê a obrigatoriedade de coordenação e integração e a direção única em cada esfera de 
governo entre as entidades da Federação nas ações de saúde pública, e a realização dos 
programas e serviços de saúde de forma regionalizada e hierarquizada compondo um 
sistema único.

Dessa forma, o Município, membro do Sistema Único de Saúde por força do 
artigo 198 da Constituição Federal, deve apenas cumprir as diretrizes e políticas de saúde na 
citada norma, sob pena de extrapolar a competência legislativa local.

Acrescente-se, no entanto, que o Município, no âmbito da competência 
estabelecida no inciso VII c.c. o inciso I do art. 30 da Magna Carta, poderá legislar sobre a 
forma da prestação dos serviços relativos ã saúde para atendimento da orientação do 
Ministério da Saúde. Conmdo, a competência de iniciativa legislativa, neste aspecto, é 
privativa do Chefe do Poder Executivo, o que é corroborado pelos artigos 93, inciso II, e 65, 
inciso IV, ambos da Lei Orgânica do Município.

Além disso, o impulso inaugural pelo Poder Legislativo de projetos que 
estabelecem ações governamentais, implantação ou programas municipais, cuja a atribuição é 
do Chefe do Poder Executivo, não se coaduna com o exposto com os artigos 5.°, 24, § 2o, I,
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47, II, XIV e XIX e 144 da Constitmção do Estado. Nesse sentido, a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça de São Paulo:

AÇAO DIRETA DE INCOhiSTITUClONAElDADE. Eei municipal n° 5.478, de 2013, de iniciativa 
parlamentar, estabelecendo diretric^es para política muniápal de promoção da saúde do idoso e envelhecimento 
saudável Inconstituáonalidade por vício de iniciativa ingerência na organisçação administrativa. Ocorrênáa de afronta 
à separação dos Poderes. Precedentes. Ealta de indicação de fonte de custeio. Insuficiente referência genérica. 
Precedentes. Afronta aos arts. 5°, 25, 47, incisos II, XI, XIV e XIX, letra a, e 144, todos da Constituição 
Estadual .(TJSP ADI-2.062.428-96.2014.8.26.0000, rei: Evaristo dos Santos, voto n. 30.760, j. 
06108/2014)

AÇAO DIRETA DE IJSÍCONSTITUCIOISIAEIDADE. Eei n° 13.418/14 do Município de Ribeirão 
Preto, cjue “dispõe sobre os hospitais públicos e privados e instituições congêneres a notificarem ocorrências de uso de 
bebida alcoólica e/ou entorpecentes por crianças e adolescentes no âmbito do Município de Ribeirão Preto”. 
Desrespeito aos artigos 5°, 47, incisos II, III e XIV e XIX, a da Constituição Estadual Vicio formal de iniciativa 
Lei de inidativa parlamentar que invadiu a repartição das competências legislativas previstas na Constituição 
Federal e as atribuições do Chefe do Poder Executivo, ofendendo o principio da separação dos poderes Ademais, a lei 
criou despesas públicas, sem indicar os recursos para a sua execução. Inconstitucionalidade configurada Ação julgada 
procedente. fTJSP ADI- 2081555-83.2015.8.26.0000, rei: MoacirPeres, voto n. 28.566, f 16/09/2015)

Não bastasse o acima disposto, a concretização do objeto implica em gastos, 
o que, em tese, exige que propositura seja instruída com o esmdo de impacto orçamentário- 
financeiro, em face do que dispõem os artigos 16 e 17 da Lei 101/2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal, e artigo 68 da Lei Orgânica do Município, o que não verificamos no 
presente caso.

Sob esse aspecto, é de se notar que o legislador não indicou a origem dos 
recursos necessários ao custeio das despesas que objetiva criar, o que se incompatibüiza com 
os artigos 25 e 176, inciso I, da Constituição do Estado.

No tocante ã técnica legislativa, anota-se a necessidade de correção da 
redação da ementa e do artigo Io da propositura a fim de adequá-la às normas de redação 
técnico-legislativa estabelecidas pela Lei Complementar n° 95/1998, que “Di.põe sobre a 
elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 
da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menáona ”

Nestes termos, a matéria não se encontra, sob o ponto de vista legal, em 
condições de ser apreciada pelos Senhores Vereadores.

É o Parecer.

Thiago

ampos, 7 de agosto de 2017.

Sérgio Ri^ardq/Sant’Ana 
Assessor pírídico
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Assessor Jurí^

Assessbr Jurídico
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AnaH^taJ^égislativo - Advogada
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