
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf
PALACIO  DA LIBI]RDADE

SECRETARIA  DE  ASSUNTOS  JURfDICOS

Referente: PLL n° 050/2022

Autoria do projeto: Vereador Roninha

Assunto:  Disp6e sabre a  divulga¢5o  mensal  nas  redes sociais e site da  Prefeitura  Municipal  de Jacarei de

uma   lista   detalhada   de   exames   laboratoriais   e   de   imagem,   consulta   de   especialidades   m6dicas   e

cirurgias a serem  realizadas no Municipio, e da outras providencias.

PARECER N° 156.1 /2022/SAJ/METL

Ementa:  i)ivulgac5o   mensal  nas  redes  sociais  e  site

Prefeitura.    Lista  detalhada  de  exames  laboratoriais,

imagem,      especialidades      medicas      e      cirurgias.

Considerac6es        nao        atendidas        devidamente.

Impossibilidade.

I.        DORELAT6RIO

1.       Trata-se  de  projeto  de  Lei  do  Nobrevereador  Roninha  que

disp6e  sobre  a  divulga€ao  mensal  nas  redes  sociais  e  site  da  Prefeitura  Municipal  de

Jacarei  de  uma   lista   detalhada  de  exames  laboratoriais  e  de  imagem,   consulta  de

especialidades   medicas   e   cirurgias   a   serem   realizadas   no   Municipio,   e   d5   outras

providencias.

2.       Vale   mencionar   que   referido   assunto   ja   foi   objeto   de

projeto de lei do mesmo Vereador (PLL n°. 024/2022).
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3.        Segundo ajustificativa  apresentada,  o  presente  projeto visa

o  '`acesso  as  listas de  esperas  dos  procedimentos  agendados  de forma  simples,  5gil  e

de maneira  menos burocraticas"  (fl. 03/04).

4.        i o breve relat6rio, passamosa analise e manifestac5o.

11.       DA FUNDAMENTA¢AO

1.           A  Constitui€ao   Federal,  em  seu  artigo  30,   inciso  I,  disp6e

que 6 competencia dos  Municipios ''legislar sobre assuntos de interesse  local".

2.           Ja  a   Lei  Organica  do  Municipio  (Lei   n°.  2.761/90),  em  seu

artigo  401,  e  o  art.  94,  §2°2  do  Regimento  lnterno  desta  Casa  de  Leis,  disp6em  acerca

dos assuntos de injciativa exclusiva do  Prefeito  Municipal.

3.           Devemos  citar o  parecer  n°.  78.1/2022/SAJ/METL  no  PLL  n°.

024/2022 e  Parecer n°.  98.1/2022/SAJ/METL (Substitutivo ao  PLL n°. 024/2022), em  que

analisaram  de  maneira  minuciosa  o  tema  em  questao,  onde  foram  apontados  alguns

artigos como  inconstitucionais.

1 Artigo 40 -Sao de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis Que disoonham sobre:

I-criagao,   transformaeao   ou   extin9ao   de   cargos,   func6es   ou   empregos   ptlblicos   na   Administraeao   Direta   e
autarquica ou aumento de sua remuneraeat);
ll-servidores p`1blicos, seu regine juridlco, prowmento de cargos, estabilidade, aposentadoria e vencimentos;
lll-criaeao,   estruturaeao   e   atribuic6es   das   Secrefarias   ou   deparfamentce   equivalentes   e   6rgaos   da
AAdrministraeaopdblica;
IV-materia ongamentaria,  e a que autorize a abertura de cfeclitos ou conceda auxilios, ptemios e sub\teng6es;
V -concess6es e serviaps ptlblicos.
Paragrafo  Onico - Nao sera admitido aumento da despesa prevista nos projetos de lniciatIva exclusi\ra do  Prefeito
Municipal,  ressalvado o disposto ro inciso IV,  prirnelra parte.
2 Art  94.                  Projeto de lei  6 a  proposigao que tern por fim  regular toda a  materia  legislativa  de competencla
de Carnara e sujeita a sangao do Prefeito.

i.2'          E da competencia exclusiva do prefeito a iniciativa dos projetos de lei que:
I -              disponham sobre materia financeira;
11 -            disponham  sobre  a  criacao,  transforma¢ao  ou  extincao  de  cargos,  fune6es  ou  empregos  ptiblicos  na
Administrag5o Direta e lndireta ou fixaeao de sue remuneragiv;
Ill -           disponham    sobre    servidores    ptlbllcos,    seu    reglme   juridlco,    provimento    de    cargos,    estabilidade,
aposentadorja e vencinnentos, ressalvados os casos de competencia privatlva da Camera;
IV-         disponham    sobre   criacao,   estrutLJra9ao   e   atribuic6es   das    Secretarias   ou    Departamentos
equivalentes e 6rgaos da Administragao Pdblica;
V -            disponham  sobre  mat6ria  or9amentaria  e  a  que  autoriza  a
premios e subveneees. (grifos nossos)
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4.          Como ja  mencionado,  o  proj.eto  trata  de  assunto  relevante

para  o  clever  de  informa€ao  perante  o  cidadao,  sendo  constitucional  nesse  aspecto

(STF      Rext      1.178.     980     e     ADI     2444),      por6m,      permanece      incorrendo      em

inconstitucionalidade  no  artigo  3°,  como ja  mencionado  no  parecer do  projeto  de  lei

anterior   e,    diante   disso,    sugerimos   que   o   artigo   finalize    em    "privacidade   dos

pacientes".

5.          Com  rela€ao  ao  suposto  paragrafo  dnico  (que  nao  constou

no projeto), o mesmo tamb6m foi apontado anteriormente como inconstitucional,

6.           Portanto,  esta  secretaria  de Assuntos Juridicos entende que

o tema  do projeto de lei  em  questao se  insere na  competencia  parlamentar,  tendo em

vista   o  princfpio  da   publicidade   (artigo  37  da   Constituicao   Federal).  Contudo,   caso

sejam   atendidas   as   considerac6es   realizadas   neste   parecer,   o   projeto   de   lei   ora

analisado estar5 em  condic6es de prosseguir.

in.    DAcoNCLus^o

1.        Salientando  que  nao  cumpre  a  esta  secretaria  de  Assuntos

Juridicos   a   manifesta€ao   sobre   o   m6rito   do   aludido   projeto,   entendemos   que   a

propositura  em quest5o apresenta,  inicialmente,  impedimento  para tramita€ao,  motivo

pelo qual encontra-se i±ap±a a ser apreciada pelos Nobres Vereadores.

2.       Caso   discorde   desse   entendimento,   o   presente   projeto

devera   ser   submetido   as   Comiss6es   de   a)   Constitui€ao   e   Justica   e   b)   Sadde   e

Assistencia  Social.

3.        Para  aprova€ao  6  necessario  do  voto  favoravel  da  maioria

simples,  presentes,  pelo  menos,  a  maioria absoluta  dos

tinico de vota€ao.
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4.        Este 6 o  parecer,  opinativo e naovinculante.

CONSULTOR JU

F.c„l,!jj

Jacarei,18 de agosto de 2022

TAMEN [AZCANO
ICO-LEGISLATIVO

OAB/SP  N° 250.244

Ratifico o presente parecer.

Anoto     que     a     irregularidade     apontada     6     relativa

especificamente  ao  que  consta  no  artigo  3°  e  pode  ser

corrigida   atrav6s   de   Emenda,   pelo   sugiro   ao   Setor  de

Proposituras que informe o autor.
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