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Oficio n° 433/2019 -GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao Senhor

ABNER  DE  MADUREIRA

DD.  Presidente da Camara  Municipal de Jacarei / SP

Senhor Presidente,

Jacarei, 24 de setembro de 2019.

6'+ocJ16N-A42rlpo,

TA2enA
MARAMUNicIPALDEJACARE(

Comunico a Vossa  Excelencia que,  nos termos do §  10 do artigo 43 da  Lei

Organica  do  Municipio  (Lei  n°  2.761,  de  31.03.90),  exlstem  raz6es  impeditivas  para

outorga  da  sangao  do   Projeto  de   Lei   (Lei   n°  6.304/2019),   que  "Disp6e  sobre  o

fornecimento de medicamentos  mediante  a apresentagao de  receitas  prescritas  por

medicos  particulares  no  ambito  da  rede  ptlblica  de  sadde  do  Municipio  de  Jacarei".

(Processo   Legislativo   n°   36,   de    11.06.2018),    motivo   pelo   qual,    decidi   vets-lo

integralmente, pelas raz6es anexas aos aut6grafos da Lei ora vetada.

Restituimos,  dessa  forma,  a  materia  vetada  ao  reexame  dessa  E.  Casa

Legislativa,  cujos  nobres  Vereadores  conscientes  da  responsabilidade  de  que  sao

imbuidos,  saberao melhor refletir.

Atenciosamente,

Prefeito do  Municipio de Jacarei

Praca dos Tr€s Poderes, 73 -29 andar-Centro -Jacarei-SP

Telefone:  (12)  3955-9111 -Fax:  (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br
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MENSAGEIVI DE VETO AO PROJET0 DE LEI REFERENTE AO PROCESSO N.a 29,

DE  18.04.2019  DA CAMARA IVIUNICIPAL DE JACAREi

(LEI  N.a 6.304/2019)

Apesar   da   nobre   justificativa   apresentada   pelo   legislador   municipal,

existem   raz6es   que   impedem   a   outorga   da   sangao   ao   Projeto   de   Lei   (Lei   n.°

6.304/2019),    em    razao   de   inconstitucionalidade   decorrente   de   contrariedade   ao

interesse ptlblico, vicio material e formal.

0  Projeto  de  Lei  imp6e  ao  Municfpio  o  fornecimento  dos  medicamentos

dispensados   na   rede   ptlblica   de   satlde,   previstos   na   Relagao   de   Medicamentos

Essenciais   -   RENAME,   aos   pacientes   que   apresentarem   receitas   prescritas   por

medicos particulares,  mesmo que nao forem atendidos pelo Sistema Unico de Satlde -

SUS.

A    Proposta    Legislativa,    na    forma    apresentada,    contem    vicios    de

inconstitucionalidade e fere o interesse pdblico.

lsto porque,  na forma como proposto,  a projeto de lei cria uma situagao de

privilegio  e  desigualdade  entre  os  cidadaos,  ao  passo  que  determjna  o  fornecimento

dos medicamentos da RENAME aos municipes que nao passaram pela rede publica de

sadde,  enquanto  que  os  demais  cidadaos  atendidos  nas  UPAs  ou  UBSs  municipais,

sao obrigados a seguir todo o tramite do SUS para obter tais medicamentos.

Portanto,    a    aprovagao    do    Projeto    de    Lei    cria    uma    categoria    de

privilegiados,  que  recebera  medicamentos  apenas  mediante  apresentagao  de  receita
m6dica,  e uma categoria de desfavorecidos,  que sera submetida aos tramites do  SUS

por   nao   dispor  de   recursos   para   custear   uma   consulta   particular,   contrariando   c)
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interesse  pdblico,  por  ofensa  aos  principios  constitucionais  da  lsonomia  e  Equidade,

basilares ao SUS, que possui carater igualifario, equanime, solidario e ison6mico.

Note-se  que   a  vinculaeao  do   paciente  a  programa  especifico   para   a

patologia,  mostra-se essencial ao controle dos recursos pdblicos aplicados, a colheita e

analise de dados elementares  (clinicos,  estatisticos),  e a gestao do  pr6prio programa,

inclusive as ae6es de sadde, a programaeao de desembolsos,  as licitag6es,  a logistica

e o controle epidemiol6gico.

Nesse sentido,  o  Decreto  n° 7508/2011,  do Governo Federal,  preve que o

acesso  ao  Sistema  Unico  de  Saude  -  SUS  deve  ocorrer  por  interm6dio  de  medico

vinculado a rede:

"Art.    28.        a    acesso    universal    e    igualit6rio    a    assistencia

farmaceutica pressup6e, cumulativamente:

I  -  estar  o  usuario  assistido  por  ag6es  e  servi?os  de  sadde  do

SUS;

11 -ter o medicamento sido prescrito por profissional de satlde,  no

exercicio regular de suas fung6es no SUS-,"

Desta  forma,  a  legislaeao  federal  determina  o  acesso  aos  servieos  de

saude (consulta, exames,  rem6dios, cirurgias) por meio das UBS,  UPAS e Santa Casa,

que estao disponiveis a toda populagao, desde que  respeitada a forma de acesso,  em
observancia aos principios constitucionais ja indicados.

Assim,  permitir que pacientes  nao vinculados a  programas especificos do

SUS  tenham  acesso  aos  medicamentos  da  RENAME  significa  desestruturar todo  urn

sistema que toma por base os pacientes vinculados.

E alem desse dano estrutural que causa ao SUS,  a imposigao contida  no

projeto de lei extrapola a competencia legislativa,  revelando outra inconstitucionalidade,

pois realiza nitida intervengao na gestao administrativa de servigos pdblicos,  mat6ria de
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iniciativa   privativa  do  Chefe  do   Poder  Executivo,   nos  termos  do  art.  40,  V,   da   Lei

Organica do Municipio de Jacarei.

Portanto,  a aprovagao do  Projeto de Lei  n° 6.304/2019 infringe o  Principio

da Separagao entre os Poderes,  previsto no art.  20 da Constituigao Federal e no artigo

40,  inciso V e  paragrafo  tlnico,  da  Lei  Organica  do  Municipio  (Lei  n.a  2.761/1990),  que

visam a garantir a harmonia e a independencia entre Executivo,  Legislativo e Judiciario.

lmporta  observar,  ainda,  que  a  financiamento  federal  do  SUS  e  definido

pelo  ndmero  de  atendimentos  realizados  na  rede  publica  de  satlde.   Logo,  qualquer

procedimento  (exame,  remedio  ou  cirurgia)  realizado  fora  dos  tramites  legais  do  SUS

nao sera objeto de financiamento federal,  restando ao Municipio arcar com os custos.

Ressalte-se   que   os   projetos   de   lei   que   criam   ou   ampliam   despesas

deverao   ser   instruidos   com   a   estimativa   do   impacto   orgamentario-financeiro   no

exercicio  em  que devam  entrar em  vigor e  nos  dois subsequentes,  com  indicagao  da

fonte  de  custeio,  de acordo  com  o artigo  16 da  Lei  Complementar n°  101/2000  (Lei  de

Responsabilidade Fiscal).

Apesar da  boa  intengao,  o presente  Projeto de  Lei esbarra em vedag6es

contidas  na  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  pois  origina  urn gasto pdblico  sem  indicar

sua    fonte    de    custeio    ou    dotagao    orgamentaria,    afrontando    os    principios    da

lndisponibilidade do  lnteresse  Pdblico e da Moralidade Administrativa.

Como ressalvou,  inclusive,  o  Departamento Juridico da Camara  Municipal

no Parecer n° 40 -RRV -SAJ -02/2019,  quanto a inconstitucionalidade do projeto de

lei,  o  Tema  917  do  Supremo  Tribunal  Federal  nao  se  aplica  ao  caso,  "uma  vez  que

havera  ingerencia  exorbitante  no  ato  de  gestao  administrativa,  o  que  podefa  refletir

diretamente no orgamento aprovado."

Deste   modo,    constatados   vicios   de   inconstitucionalidade   material   e

formal,   alem   de   contrariedade   ao   interesse   pdblico,   nao   existem   condig6es   que
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permitam a sangao do Projeto de Lei (Lei n° 6.300/2019), impondo-se o vet5iara

raz6es ora submeto a elevada apreciagao dos Senhores Vereadores.

Gabinete do Prefeito, 23 de setembro de 2019.

`~REogfaTNf=NA
Prefeito do Municipio de Jacarei
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CAMARA MUNICIPAL DE JACARH
PALACI0 DA LIBERDADE

LEI    N°    6.304/2019

Disp6e sobre o fornecimento de
a   apresentagao   de   receitas   prescritas   por
particulares   no   ambito   da   redo   pablica   de  saGde  do
Municipio de Jacarei.

VETADA

0  PREFEITO  DO  MUNIcipIO  DE  JACAREi,  USANDO  DAS

ATRIBUICOES  QUE  LHE  SAO  CONFERIDAS  POR  LEI,  FAZ

SABER   QUE   A   CAMARA   MUNICIPAL  APROVOU   E   ELE

SANcloNA E PROMULGA A SEGulNTE LEI:

Art.  1°    Fica  o  Municfpio  de  Jacaref  obrigado  a  fornecer  os

medicamentos  dispensados  na  rede  pdblica de sadde de  acordo  com  a  RENAME - Relagao

Nacional  de  Medicamentos  Essenciais  aos  pacientes  que  apresentarem  receitas  prescritas

por  medicos  particulares,  mesmo  que  nao  forem  atendjdos  pelo  Sistema  Unico  de  Sadde -

SUS.

Paragrafo   tlnico.      Para   os   fins   do   capuf   deste   artigo,   o

Municipio de Jacarei fornecefa apenas os medicamentos existentes em sua lista basica anual

de medicamentos.

Art. 2°  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaeao.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREl,                     DE

lzAIAS JOSE  DE SANTANA

Prefeito Municipal
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