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Institui o Programa
Cuidados Paliativos.

Municipal de

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Mendes Ribeiro.

Segundo os argumentos lançados na exposição de motivos (fl. 02), o
autor pretende com a proposição ''[...]dar a íz/ençõo e os cz/;dados m/n/mamen/e
necessát'ios ao paciente com doença incttt'aval e em .fase pt'opressiva, a $m de
promover o seta bem-estai' e a sala qtLatidade cie vida: bem como em atendem' e dai'
apo/o aos./2zm;/la/,es.'' Por flm, pugna pelo apoio e aprovação da proposta.

Consta dos autos parecer prévio da Procuradoria desta Câmara (fl. 07),
que destacou ser de competência desta municipalidade a matéria objeto do Prometo,
mormente com fulcro no ''/n/é?ressé? /oca/'' e na suplementação à legislação federal
e estadual para legislar sobre proteção e defesa da saúde no que couber (art. 30.
CF, inc. l e IT).

A Procuradoria da Casa, textualmente, afirmou que não verificou
violação ao princípio da reserva da Administração, e ao Htnal -- sem quaisquer
ressalvas -- concluiu "[...]qt/e nâo ó(í /néons///z/c/ona//dada ozz //é?gcz//Jade na
proposição que impeça a tramitação do prometo:'

A seu turno, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) desta Casa,
após examinar os aspectos constitucionais, legais e regimentais, no Parecer n.'
69/19, de 28 de ]narço de 2019 aprovado pela totalidade de seus membros
opinou pela inexistência de óbjçç de natureza jurídica para a tramitação da
propositura (fls. 09- 10).

No que tange ao exame dessa Comissão, faz-se imperioso
registrarmos que, nos ans. ]' e 2', ao instituir o Programa Municipal de Cuidados
Paliativosi, deütnir no que consistem os cuidados paliativos2 e estabelecer as suas
diretrizes3 realmente não está o Vereador proponente a afrontar o princípio da
reserva da Administração.

1 Conforme o art. I' do Prometo.
2 Parágrafo único do art. l ' do Prometo
: Conforme dispõe o art. 2' do Projeto
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A previsão trazida no art. 3' da proposição, no sentido de que para a
consecução dos objetivos do Programa Municipal de Cuidados Paliativos o
Executivo poderá celebrar convénios ou parcerias com as instituições públicas ou
privadas é, no mínimo, dispensável, pois que o Executivo independe dessa
previsão para celebrar convênios dessa natureza. Contudo, essa disposição cinge-se
a reafirmar o que já é possível constitucionalmente, sem se constituir em imposição
de obrigações ao Chefe do Poder Executivo, caso em que seria vedada.

Já o art. 4' do Prometo refere que no Programa serão realizadas
atívidades de divulgação e educação, tais como campanhas de esclarecimentos,
reflexão e educação sobre os cuidados paliativos}, além de debates, seminários e
fóruns de discussão voltados aos profissionais de saúde e profissionais integrantes
da rede pública e privada de ensino do Municípios. Por conseguinte, para a
realização deste dispositivo especíHtco, seria necessária a disponibilização de
espaços físicos, pessoal capacitado (médicos, enfermeiros, assistentes sociais,
psicólogos, agentes de saúde relacionados aos cuidados paliativos em geral),
material de divulgação, etc... o que impõe o debate quanto à eventual existência de
impedimento legal à tramitação da proposição. Seria o caso de questionarmos se no
art. 4' e incisos este Legislativo não está a afrontar o disposto no artigo 94, da Lei
Orgânica, uma vez que não Ihe cabe intervir diretamente na gestão de órgãos ou
instituições públicas municipais. A administração destas atividades deve ser
l-eal izada privativamente pelo Chefe do Poder Executivo.

Contudo, diante do entendimento da Procuradoria desta Casa de que
não há inconstitucionalidade ou ilegalidade na proposição que itnpeça a sua
tramitação (fl. 07), bem como o da CCJ que recomendou o prosseguimento do
Projeto de Lei e concluiu pela inexistência de óbice de naturezajurídlca que afete a
matéria (fl. 09), somos pela aprovação do Projeto de Lei em análise, entendendo
que o devido debate e a proposição de eventuais emendas ao art. 4' ainda são
possíveis pelo coletivo de todos os parlamentares por ocasião de sua apreciação em
plenário.

Sala de Reuniões, I' dejulho de 2019

Vereado

' Inc.l. do art. 4' do Projelo
; Inc. ll do aH. 4' do Projeto
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Aprovado pela Comissão em oq. ot.7'?

Vereador Airt8411@nat o -- Presidente

Vereador FelibeJCalnozzat4 Vice-Presidente Vereador Mauro Pinheiro

,'RE


