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PARECER TÉCNICO 

PROJETO DE LEI Nº 762/2019 

Autor (a): Deputado Estadual Doutor Hércules 

Assunto: Dispõe sobre as diretrizes para implantação, pelos municípios, de 

Grupos de Promoção à Saúde, no âmbito da Estratégia de Saúde da Família na 

atenção básica do SUS e dá outras providências. 

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se do Projeto de Lei nº 762/2019, de autoria do Deputado 

Estadual Doutor Hércules, cuja finalidade é dispor sobre as diretrizes para 

implantação, pelos municípios, de Grupos de Promoção à Saúde, no âmbito da 

Estratégia de Saúde da Família na Atenção Básica do SUS e dar outras providências, 

nos seguintes termos (principais trechos, após adequação pela Diretoria de 

Redação): 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as diretrizes para implantação de Grupos de 
Promoção à Saúde, no âmbito da Estratégia de Saúde da Família, na atenção 
básica do SUS, pelas Secretarias Municipais de Saúde, compreendendo 
práticas e métodos educativos e interativos de promoção da saúde e melhoria 
das condições de vida da população.  

 
Art. 2º Os Grupos de Promoção à Saúde de que trata esta Lei têm como 
objetivo a modificação de comportamentos e hábitos, individuais e coletivos, 
direcionados à promoção da saúde, por meio da interação entre os 
participantes e coordenadores dos grupos educativos.  
 
Art. 3º Os trabalhos dos Grupos têm como diretrizes:  
I - o conceito de promoção da saúde enquanto estratégia que dê condições 
para a comunidade melhorar sua qualidade de vida e saúde;  
II - a autonomia dos indivíduos;  
III - a abordagem dos trabalhos, pela coordenação dos Grupos, que leve em 
conta as especificidades sociais, históricas e culturais de cada região, com 
foco na atenção primária à saúde;  
(...) 

 
Art. 4º Os objetivos dos Grupos de Promoção à Saúde de que trata esta Lei 
deverão ser perseguidos por meio:  
I - da participação e cooperação dos membros do Grupo;  
II - do desenvolvimento da autonomia individual e coletiva, enquanto 
capacidade de fazer escolhas livres sobre seus hábitos e comportamentos 
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direcionados à promoção da saúde, a partir do acesso à informação e 
conhecimento;  
(...) 

 
Art. 5º A prática dos Grupos de Promoção à Saúde de que trata esta Lei 
aplica-se a todos, com atenção aos grupos em situação de vulnerabilidade e 
exclusão social, especialmente mulheres, idosos, jovens e pessoas com 
deficiência.  

 
Art. 6º Cada Grupo será coordenado por profissionais da área da saúde, sem 
prejuízo da participação de profissionais da assistência social e outras áreas 
pertinentes que terão a função de:  
(...) 

 
Art. 7º Deverá ser elaborado relatório unificado anual, quantitativo e 
qualitativo, a respeito dos trabalhos dos Grupos de Promoção à Saúde, com 
detalhamento que possibilite sua avaliação.  

 
Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  

 
Art. 9º O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei no prazo de 90 
(noventa) dias, contados a partir da data de sua publicação.  

 
Art.10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Em sua justificativa, o autor argumenta que os grupos de promoção à 

saúde de que trata o Projeto de Lei têm por objetivo a atuação na atenção básica, 

entendendo a saúde não apenas a ausência de doenças, mas o bem estar do 

indivíduo e da coletividade, e que o objetivo da proposição é a implantação de política 

pública em todos os municípios capixabas.  

A matéria foi protocolada no dia 11.09.2019 e lida no expediente da 

sessão ordinária do dia 16.09.2019. Não consta, nos autos, até o presente momento, 

evidência de publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL. A Diretoria 

de Redação ofereceu estudo de técnica legislativa no dia 18.09.2019. 

Em seguida, a propositura recebeu encaminhamento para esta 

Procuradoria Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei 

Complementar Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-me 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

É o relatório.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO 

Preliminarmente, é conveniente consignar que esta manifestação toma 

por base, exclusivamente, os elementos que constam até a presente data nos autos 

do Projeto de Lei no. 762/2019 e que incumbe a esta Procuradoria prestar consultoria 

sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e 

oportunidade dos atos praticados no âmbito desta ALES, nem analisar aspectos 

econômicos ou de natureza eminentemente técnico-administrativa. 

 

2.1. Constitucionalidade Formal 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal quando ocorre algum tipo de 

vício no processo de formação das normas, seja no processo legislativo de sua 

elaboração, seja em razão de sua elaboração por autoridade incompetente. 

A inconstitucionalidade formal orgânica decorre da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato. Faz-se necessário verificar se a 

competência para elaboração da proposição é da União, do Estado ou de Município. 

Dentro do panorama de distribuição de competências erigido pela 

CRFB/1988, em especial com base no que determina o princípio federativo 

estabelecido expressamente em seus arts. 1º1 e 252, tem-se que a autonomia 

legislativa de cada ente federativo é assegurada nos termos da Carta da República, 

desde que atendidos os seus preceitos e princípios. 

A propositura em questão objetiva dispor dispor sobre as diretrizes para 

implantação, pelos municípios, de Grupos de Promoção à Saúde, no âmbito da 

Estratégia de Saúde da Família na Atenção Básica do SUS e dar outras 

providências, com o objetivo de proteção e promoção da saúde da população, como 

se aduz da justificativa do autor.  

                                           
1 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. 
2 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. 

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 
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Em que pese o justo propósito que norteou a iniciativa parlamentar, a 

proposição padece de vício insanável de inconstitucionalidade formal, pela 

incompetência legislativa estadual para tratar da matéria, como será demonstrado a 

seguir. 

Ao dispor sobre a implantação de grupos de promoção à saúde pelas 

Secretarias Municipais de Saúde nos municípios capixabas, a proposição incorre em 

inconstitucionalidade por incompetência legislativa para tratar de assuntos de 

interesse local, para as quais somente os município teria competência legislativa 

para criar tais regras, nos termos do art. 30,I da CRFB/1988. In verbis: 

Art. 30. Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
 

Nesses casos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que 

a competência legislativa é privativa, não restando aos estados competência para 

legislar sobre temas cujo interesse seja predominantemente local. 

O Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, em obra de sua 

autoria, leciona acerca da competência legislativa dos Municípios, verbis: 

Uma parte das competências reservadas dos Municípios foi 
explicitamente enumerada pela CF, por exemplo, a de criar distritos (art. 29, 
IV) e a de instituir guardas municipais para a proteção de seus bens, serviços 
e instalações (art. 144, § 8°). Outra parcela destas competências é implícita. 

As competências implícitas decorrem da cláusula do art. 30, I, da CF, 
que atribui aos Municípios “legislar sobre assuntos de interesse local”, 
significando interesse predominantemente municipal, já que não há fato 
local que não repercuta, de alguma forma, igualmente, sobre as demais 
esferas da federação. Consideram-se de interesse local as atividades, e 
a respectiva regulação legislativa, pertinentes a transportes coletivos 
municipais, coleta de lixo, ordenação do solo urbano, fiscalização das 
condições de higiene de bares e restaurantes, entre outras. 

[...] Sobre os temas de interesse local, os Municípios dispõem de 

competência privativa.”
3
 

 

Assim, o fator determinante para se averiguar o que é ou não interesse 

local é o critério da predominância do interesse. Se o interesse for predominante do 

Município, será assunto de interesse local. Por isso, entende-se que o interesse 

                                           
3
 MENDES, Gilmar Ferreira. “Curso de Direito Constitucional”. São Paulo: Saraiva, 2007. pág. 776. 
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local não corresponde descartar o interesse da União ou do Estado, mas se 

caracteriza pela predominância (e não exclusividade) do interesse do Município. 

No caso em análise, entende-se que o interesse local existe e é 

predominante, tendo em vista que o acompanhamento básico de saúde da 

população compete ao município, nos termos do art. 7º., IX da Lei no. 8.080/1990, 

que estabelece a descentralização político-administrativa e a ênfase na 

descentralização dos serviços para os municípios como princípio básico das ações e 

serviços públicos de saúde. 

Entende-se que uma norma estadual não seria capaz de abranger 

aspectos essencialmente locais, como as diferentes demandas de cada 

população, enfim, particularidades que possam levar à conclusão por necessidades 

específicas e diferentes de um município para outro. 

O Supremo Tribunal Federal considera que os Municípios são, dentre os 

entes federativos, aqueles mais próximos da população, cujas necessidades básicas 

conheceriam de perto, incumbindo-lhes, por essa razão, prestar os serviços públicos 

essenciais, com destaque para as questões edilícias e de ordenação do solo urbano. 

Assim sendo, com base na existência de interesse predominantemente 

local, entende-se que a matéria é de competência privativa municipal.  

Diante do exposto, resta evidente que não pode o Estado do Espírito 

Santo exercer competência legislativa para tratar da matéria alvo do Projeto de Lei 

no. 762/2019, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade por vício de 

competência, conforme art. 30, I da CRFB/1988. 

Assim, em que pese a nobre intenção parlamentar, conclui-se que a 

proposição é formalmente inconstitucional, por vício formal insanável de 

competência, conforme argumentos acima expostos. 

Enfim, são estes os aspectos que acarretam a inconstitucionalidade da 

proposição. Deixa-se, assim, de mencionar os demais aspectos da proposição, nos 

termos do parágrafo único do art. 16 do Ato da Mesa no. 964/2018. 

Identificador: 340030003200360032003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei nº 762/2019 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

6 

 

 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opino pela INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL do 

Projeto de Lei no. 762/2019, de autoria do Exmo. Deputado Estadual Doutor 

Hércules, por incompetência legislativa estadual para tratar da matéria. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória/ES, 24 de setembro de 2019. 

 

DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER 

Procuradora da ALES 
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