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PARECER - VOTO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

 

Processo nº 004.00075/2020-49

Parecer nº     /20 - CCJ

PLL nº 222/16

 

ASSEGURA ÀS CRIANÇAS NASCIDAS NOS HOSPITAIS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE ATENÇÃO À SAÚDE
NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE O DIREITO À REALIZAÇÃO DO TESTE DE TRIAGEM NEONATAL NA
MODALIDADE AMPLIADA.
 

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria do vereador Márcio
Bins Ely.

Inicialmente, o PLL obrigava hospitais e demais estabelecimentos da rede pública de saúde
localizados no município realizarem o teste de triagem neonatal na modalidade ampliada.

Em Parecer Prévio, a douta Procuradoria da Casa opinou que o conteúdo norma�vo da
proposta consubstanciaria interferência na gestão de en�dades públicas dos diversos entes da Federação,
atraindo violação às normas cons�tucionais rela�vas à competência municipal (CF, ar�gos 30, inciso I) e,
no que tange a en�dades municipais, ao disposto no ar�go 94, incisos IV e XII, da Lei Orgânica (Parecer n.
678/16).

Houve a proposição de Subs�tu�vo, desta vez para assegurar às crianças nascidas nos
hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde localizados no Município de Porto Alegre o
direito à realização do Teste de Triagem Neonatal na modalidade ampliada.

A Procuradoria da Casa, em parecer prévio, opinou pela incons�tucionalidade do projeto
(Parecer nº 469/19).

 

É o breve relatório.

 

Embora a ampliação do atual teste do pezinho seja medida meritória e que poderia,
inclusive, proporcionar economia aos cofres públicos da União, Estado e Município, na medida que uma
maior prevenção em saúde acaba por desonerar o sistema em longo prazo, o certo é que o projeto
subs�tu�vo apresentado não se desincumbiu em sanar as máculas anteriormente detectadas pela
Procuradoria da Casa.

E mais, o Subs�tu�vo ainda foi além, impondo a obrigatoriedade, antes reservada apenas
aos hospitais e en�dades de atenção à saúde públicos (caput do art. 1º do projeto), também à todas as
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en�dades privadas localizadas em nosso município, sendo que estas não haviam sido mencionadas no
projeto original. Senão vejamos.

O art. 1º do Subs�tu�vo nº 1 está a obrigar que todos os hospitais e demais
estabelecimentos de atenção à saúde localizados no Município de Porto Alegre realizem o teste do
pezinho ampliado, conforme caput e os seus incisos, leia-se:

 

Art. 1º  Fica assegurado às crianças nascidas nos hospitais e demais estabelecimentos de atenção à
saúde no Município de Porto Alegre o direito à realização do Teste de Triagem Neonatal na modalidade
ampliada.

§ 1º  O Teste de Triagem Neonatal na modalidade ampliada será realizado para detecção precoce das
seguintes patologias:

I – fenilcetonúria e outras aminoacidopatias/acilcarnitinas e acidemias orgânicas;

II – hipotireoidismo congênito;

III – anemia falciforme e outras hemoglobinopatias;

IV – deficiência de biotinidase;

V – fibrose cística;

VI – hiperplasia adrenal;

VII - galactosemia;

VIII – deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD);

IX – toxoplasmose congênita;

X – doenças lisossômicas; e

XI – imunodeficiência combinada grave (SCID).

 

Desta forma, claro está que o PLL, na redação de seu Subs�tu�vo, obriga ao teste ampliado
os hospitais da rede pública de saúde municipal, hospitais e demais estabelecimentos pertencentes a
outros Entes da Federação, assim como os pertencentes à rede privada.

Assim, a proposta subs�tuidora incorre nos mesmos defeitos do projeto original,
quais sejam: interfere na gestão de en�dades pertencentes a outros Entes da Federação, o que viola
a norma cons�tucional definidora da competência municipal (CF, ar�gos 30, inciso I). É que o art. 23, inc.
II, da Magna Carta, ao estabelecer a competência comum de Entes federados para “cuidar da saúde e
assistência pública (...)”, não autoriza com este preceito cons�tucional que uma inicia�va do Poder
Legisla�vo Municipal disponha medidas que interfiram na gestão administra�va de órgãos da União, por
exemplo.

Além disso, o projeto que ora debatemos ofende o Princípio da Livre Inicia�va, pois ao
determinar que en�dades privadas (todos os hospitais localizados no Município) obedeçam ao
regramento de teste neonatal ampliado, acaba por provocar ingerência indevida em a�vidade
privada, afrontando o disposto no inciso IV do art. 1º, art. 170, inciso IV, e art. 174, ambos da nossa Carta
Magna. 

Por úl�mo, vale asseverar que a norma pretendida pelo projeto está em desacordo com os
preceitos de saúde pública no Brasil, que aderem a uma homogeneidade de ações. É que o Sistema Único
de Saúde é de cunho nacional e funciona sob aspectos de coordenação e integração entre as en�dades
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da Federação nas ações de saúde pública, compondo um sistema único, como bem diz sua nomenclatura.
Assim, ao adotar-se testes independentes, desconsiderando a hierarquia do sistema, incorre-se em
invasão da competência da União para definir diretrizes para o SUS, mesmo quando regionalizadas. 

No que tange o âmbito municipal, as Regras Gerais da Regulação Ambulatorial para a
oferta de Porto Alegre foram regulamentadas pela Comissão Intergestores Bipar�te (CIB/RS) na
Resolução nº 237, de 2011, que estabelece que “a regulação geral dos serviços de saúde será realizada
pela instância responsável pela gestão destes serviços, reforçando o comando único”.

Diante do exposto, opina-se pela existência de óbice para a tramitação do Projeto de Lei e
do Subs�tu�vo.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Gomes, Vereador, em 22/09/2020, às 15:27,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-
2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0167102 e o código CRC 0F5CC8CB.

Referência: Processo nº 004.00075/2020-49 SEI nº 0167102

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4344 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 183/20 – CCJ contido no doc 0167102 (SEI nº 004.00075/2020-49 – Proc. nº
2220/16 - PLL nº 222), de autoria do vereador Ricardo Gomes, restou EMPATADO durante Reunião
Ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 22 de
setembro de 2020, tendo obtido 02 votos FAVORÁVEIS e 02 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de
Votação abaixo:
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto
e do Substitutivo nº 01.

Vereador Cassio Trogildo – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Mendes Ribeiro  – Vice-Presidente: NÃO VOTOU

Vereador Adeli Sell: CONTRÁRIO

Vereador Clàudio Janta: NÃO VOTOU

Vereador Márcio Bins Ely: CONTRÁRIO

Vereador Mauro Pinheiro: NÃO VOTOU

Vereador Ricardo Gomes: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
22/09/2020, às 21:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0167117 e o código CRC 31CE5F7D.

Referência: Processo nº 004.00075/2020-49 SEI nº 0167117

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

