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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 034.00093/2022-62
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - CCJ

PROCESSO Nº: 034.00093/2022-62

  

 

Altera o art. 1º-B e inclui § 4º no caput do art. 1º
e art. 1º-C, todos na Lei nº 12.692, de 9 de março
de 2020 – que obriga a divulgação de lista
informando a relação de pacientes que
aguardam pela realização de consultas com
especialistas, exames ou cirurgias em
estabelecimentos pertencentes à rede pública de
saúde do Município de Porto Alegre ou a ela
conveniados –, incluindo meios de
disponibilização de consulta da lista de espera e
dispondo sobre a alteração na sua ordem
cronológica.

  

Senhor Presidente,

 

I. RELATÓRIO

1. Vem a este vereador, para parecer, Projeto de Lei de autoria do nobre vereador José
Freitas, que busca transparência na lista de pacientes que aguardam consultas, exames e procedimentos
médicos. O projeto seguiu tramitação regimental, recebendo parecer da Procuradoria desta Casa. Foi
encaminhado à CCJ e fui nomeado relator. Eis o breve relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

2. A Cons�tuição Federal estabelece a competência legisla�va municipal no seu art. 30, o
qual estabelece a capacidade deste ente legislar sobre assuntos de interesse local, além de suplementar a
legislação federal e a estadual no que couber.  A proposição trata de alterações na legislação municipal de
saúde, de modo que a matéria proposta é de competência municipal pelo interesse local.

3. Sobre esse ponto, a Procuradoria da Casa assim se menifestou:
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A matéria se insere na competência legisla�va municipal. Consoante dispõe a Cons�tuição Federal,
compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal
e estadual, e, de forma comum com a União e o Estado, cuidar da saúde e assistência pública (arts.
23, inciso II, e 30, incisos I e II).

A Lei Orgânica, por sua vez, traz que é competência do Município prover as condições
indispensáveis à promoção, proteção e recuperação da saúde, tendo como dever a formulação e a
execução de “polí�cas econômicas e sociais que visem à eliminação dos riscos de doenças e outros
agravos, bem como no estabelecimento de condições específicas que assegurem acesso universal às
ações e aos serviços de saúde, os quais deverão ser prestados 24 (vinte e quatro) horas por dia,
todos os dias, nas unidades básicas, nas unidades de pronto atendimento, nos centros de
atendimento e nos hospitais” (art. 157, §1º, da LOMPA).

Por fim, vale lembrar que a Lei nº 8.080/90, que regula as ações de saúde no território nacional,
dispõe, também, que ao Município compete norma�zar complementarmente as ações e serviços
públicos de saúde no seu âmbito de atuação (art. 18, inciso XII).

Ademais, a proposição não implica criação de obrigação para outros Entes Federados, como o
Estado ou a União, notadamente na esfera do SUS (Sistema Único de Saúde).  

4. A proposição legisla�va, a princípio, compete a qualquer vereador, nos termos do caput do
art. 61 da Cons�tuição Federal, art. 59 da Cons�tuição Estadual e art. 75, II, da Lei Orgânica do Município
de Porto Alegre, que confere “a inicia�va das leis ordinárias e das leis complementares [...] aos
Vereadores”.

5. As exceções quanto a essas inicia�vas estão estabelecidas no art. 94 da Lei Orgânica do
Município, que fixa competência priva�va do Execu�vo para proposições que visem “a) criação e
aumento da remuneração de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica;
b) regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores públicos; c) criação
e estruturação de secretarias e órgãos da administração pública”.

6. Não estando prevista no rol dos assuntos de competência priva�va do Execu�vo, não há
vícios de inicia�va na presente proposição.

7. Quanto ao mérito do projeto, apontamos que há mi�gação das normas que garantem a
privacidade das pessoas em relação às suas doenças, uma vez que, na redação do art. 2º do projeto, as
informações sobre a lista de pacientes fica disponível para consulta de qualquer pessoa, bastando
informar os dados pessoais do paciente. Há necessidade, portanto, de regulamentação do execu�vo para
definir quais dados são necessários para este fim, de modo que que se garanta respeito à privacidade dos
pacientes. Contudo, não há qualquer apontamento cons�tucional ou incons�tucional que impeça a
tramitação do projeto. 

III. CONCLUSÃO

8. Diante o exposto, somos pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação
do projeto.

Documento assinado eletronicamente por Ramiro Stallbaum Rosario, Vereador(a), em 15/12/2022,
às 10:09, 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 0476474 e o código CRC 516CD6AC.

Referência: Processo nº 034.00093/2022-62 SEI nº 0476474

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

CERTIFICO que o Parecer nº 498/22 – CCJ con�do no doc 0476474 (SEI nº 034.00093/2022-62 – Proc. nº
0131/2022 - PLL 067), de autoria do vereador Ramiro Rosário, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota, com votação encerrada em 20 de dezembro de 2022, tendo ob�do 05 votos
FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

 

Vereador Claudio Janta – Presidente: NÃO VOTOU

Vereador Ramiro Rosário  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Felipe Camozzato: FAVORÁVEL, COM RESTRIÇÕES

Vereador Leonel Radde: FAVORÁVEL

Vereador Márcio Bins Ely: NÃO VOTOU

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

 

Documento assinado eletronicamente por Lisie Ane dos Santos, Assistente Legisla�vo IV, em
05/01/2023, às 17:11, 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 0491008 e o código CRC 9DB0D0A9.

Referência: Processo nº 034.00093/2022-62 SEI nº 0491008

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

