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CAMARA MUNICIPAL DE

PRIMAVERA DO LESTE

PARECER jurídico

LCR - 042/2020

EMENTA: Projeto de Lei n° 1.066/2020, que
Torna obrigatória a divulgação da lista de
usuários que aguardam exames e cirurgias
eletivas de baixa, média e alta
complexidade, em estabelecimentos da
Rede Municipal de Saúde.

Instado a me manifestar, por imposição regimental, através de
nos termos do art. 226, do RICM, sobre a viabilidade de tramitação do
Projeto de Lei n° 1.066/2020, que Torna obrigatória a divulgação da
lista de usuários que aguardam exames e cirurgias eletivas de baixa,
média e alta complexidade, em estabelecimentos da Rede Municipai
de Saúde, passo a opinar com as seguintes considerações:

O presente Projeto, de autoria do Senhor Vereador LUiS
PEREIRA COSTA, tem por objetivo tornar obrigatório que o Município
divulgue, através do sitio oficial da Prefeitura de Primavera do Leste, as
listas de usuários que aguardam exames especializados e cirurgias
eletivas, conforme consta do referido Projeto de Lei.

Tal divulgação, deverá ser atualizada mensalmente e ficará à
cargo da Secretaria Municipal de Saúde.

O § 3° do artigo 1° prevê, ainda, o envio da referida Lista,
através de ofício, a todos os Vereadores, de forma mensal, endereçada a
cada Gabinete.

Consta do referido Projeto, encartado ás fis. 003/006,
Justificativa do mesmo, onde o Autor formula as razões que o justifica
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aduzindo que ''...Infelizmente, existem casos de alterações nessas listas
nas quais os pacientes esperam por longos meses por apenas um exame
ou uma cirurgia. Com a apresentação do projeto buscamos mais
transparência na ordem cronológica de inscrição nessas filas de espera..."
(sic).

Quanto à iniciativa, o mesmo preenche os requisitos de
admissibilidade, estando em conformidade com o Regimento Interno desta
Casa de Leis, bem como com a Lei Orgânica Municipal.

Não há que se questionar, no caso presente, sobre eventual
vício de iniciativa, uma vez que a propositura não tem o condão de onerar
os cofres Municipais, uma vez que se parte do princípio de que tais listas
de espera já estejam disponibilizadas no sistema informatizado da
Secretaria de Saúde e o presente Projeto de Lei torna obrigatória apenas a
sua disponibilização através do próprio sitio da Prefeitura, que também já
se encontra em funcionamento.

Neste sentido, oportuno trazer á baila situação semelhante
vivenciada no Município de Rio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul,
onde a Prefeitura Municipal manejou Ação Direta de Inconstitucionalidade
contra Lei Municipal neste mesmo sentido, originada pela Câmara
Municipal daquele Município gaúcho.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao se manifestar,
afastou a alegada inconstitucionalidade e assim decidiu:

Decisão

O relator do processo, Desembargador Ricardo Torres
Hermann, afirmou que a lei não dispõe sobre a
organização e o funcionamento da estrutura
administrativa municipal, mas tão somente determina a
divulgação de informações que estão - ou deveriam
estar - ao alcance da municipalidade.
"Não há disposição referente à alteração da ordem de
atendimento dos pacientes ou ao funcionamento
sistema de saúde público, mas apenas a divulga
desses dados, o que, embora possa gerar algu
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despesas administrativas, não pode ser considerado
como uma nova atribuição à Secretaria Municipai de
Saúde."

Com reiação à aiegada vioiação à intimidade dos
cidadãos, que teriam suas informações médicas
divuigadas peio Município, o magistrado afirmou que a
própria iei prevê a reguiamentação daquiio que for
cabivei peio Poder Executivo, "ocasião em que poderão
ser adotadas medidas visando à proteção das
informações a serem divuigadas". Também destacou
que não há obrigatoriedade de divuigação de prontuário
médico e/ou diagnóstico.

"Há interesse púbiico na divuigação dessas
informações, o quai prevaiece sobre eventual interesse
privado à proteção de dados individuais referentes à
utilização do sistema de saúde púbiico."

Processo n° 70080943996

Aspecto importante a ser destacado, é o que se refere à
preservação da identidade dos pacientes constantes da lista. Como se
vislumbra no inciso I, do artigo 2°, a identificação dos pacientes será feita
através do número do Cartão do SUS, disponibilizado a todos os usuários
do Sistema. Assim, resta protegida a identidade dos pacientes.

Ademais, como dispõe o artigo 4° do referido PL, caberá ao
Município regulamentar a Lei, no prazo de até 90 (noventa) dias da data da
publicação. Assim, o Município poderá, através do referido ato,
regulamentar a aplicação da Lei da forma que melhor lhe aprouver, visando
ao aproveitamento das informações e dados já disponibilizados na
Secretaria Municipal de Saúde.

Entretanto, ressalva deve ser feita quanto à exigência contida
no § 3° do artigo 1°, onde prevê o envio da referida Lista, através de ofício,
a todos os Vereadores, de forma mensal, endereçada a cada Gabinete.

Ao meu sentir, tal exigência não guarde legalidade para a sua
imposição, uma vez que os dados ficarão disponibilizados no sitio da
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Prefeitura Municipal, como dispõe o próprio Projeto de Lei e, portanto,
disponível a toda população, inclusive aos Senhores Vereadores.

Assim, salvo melhor juízo, entendo que tal exigência fere o
Princípio da Impessoalidade, pois se estaria destinando tratamento
diferenciado a uma determinada categoria da população, que sequer seria
interessado direto nos dados disponibilizados, mesmo respeitando as
atividades parlamentares.

Deste modo, entendo que o referido parágrafo 3° deve ser
excluído do presente Projeto de Lei, sob pena de ser considerado
inconstitucional.

Diante de tais situações, especialmente corroboradas pela
Decisão acima colacionada, entendo que o Projeto de Lei sob análise se
reveste de legalidade, exceção feita ao § 3°, do artigo 1°, de modo que,
com tal exclusão, não vislumbro nenhum óbice legal que impeça a sua
regular tramitação.

Assim, recomendo o envio do mesmo para a Comissão de
Justiça e Redação e à Comissão de Educação, Cultura, Saúde e
Assistência Social, a quem cabe decidir sobre sua pertinência.

Com tais considerações, uma vez excluído o § 3°, do artigo 1°,
opino favoravelmente ao regular trâmite do presente Projeto de Lei.

É o meu parecer.

Primavera do Leste, 13 de abril de 2020.

Rezende

^Jurídico

OAB/MT 8987-B

www.primaveradoleste.mt.leg.br

Av. Primavera, 300 . Bairro Primavera II . CEP 78850 000
Primavera do Leste . MT | Tel.: (66) 3498 3590 • 3498 1734


