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ESTADO DO RIO GRANDE 00 SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Df. nO 212/17 - GPC

Excelentissimo Senhor,

Ver. Estevão De Loreno,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Veto Total ao PLL nO 052117

Senhor Presidente:

Carazinho, 27 de setembro de 2017.

No uso das prerrogativas que me confere o parágrafo '0, do

artigo 35, da Lei Orgânica do Município, venho apor VETO TOTAL ao Projeto de

lei nO052117, que Dispõe sobre a divulgação das listagens de pacientes em espera

de consultas com medicos especialistas, exames e cirurgias eletivas. contido no OP

198/2017, oriundo desse Legislativo, pelas razões constantes na Informação n0
111012017, oriunda da Procuradoria Geral do Município, cópia anexa.

Salientamos lambém sobre a ocorrência de efro formal, em

razão de haver problemas técnicos de redação na numeração dos artigos, com a

inexistênCia de Art 3° no Projeto de lei referido, em inobservância aos ditames da

lei Complementar 95/98.

Atenciosamente,

www.c.r...;nho.•••.uo•.br
".""id. Flore. do Cunfoo, n'12601, Centro

r.to_: (6413331.26991•.••••11:p•• fei'ur""o<inho."'.9O'i.bt
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INFORMAÇÃO N° 111012017 Carazinho, 26 de setembro de 2017

DE PROCURADORIA-GERAL DO MUNICiplO

PARA: PREFEITO DO MUNIClplO DE CARAZINHO

ASSUNTO: FUNDAMENTOS PARA VETO PARCIAL DO PROJETO DE LEI N. 05212011

Excelentíssimo Sr. Prefeito,

Ao cumprimentá-lo cordIalmente. vimos, por meio d~ste, elaborar parecer jurídico sobre

a necessidade de vetar-se parcialmente o projeto de lei n. 05212017, que dispõe sobre a

divulgação das listagens de paCientes em espera de consultas com médicos especialistas,

exames e cirurgias eletivas Nos lermos do art. 35. 31°, da Lei Orgânica do Munlcipio de

Carazinho', o Prefeito tem a faculdade de julgar o projeto de lei encaminhado para sua sanção

inconstitucional, ou conlrario ao irlteresse publico, ~etando-o lolal. Ou parcialmente O projeto de

lei em apreço devera ser vetado totalmente, pelas ral:ôes ql.:e se passa expor:

An. 1'. Fica obriga16na a di~ulgaç;'io no sitio eletrôni"" olioai do MunicipOo de
CarazinM. com acesso lacil~ado e irre~lrito, das IisW!le~s dos pacil!rrtes quo
aguardam por consullas com médicos €specialiSlas, exames, cirurgias eleli~as
ou oulros procedimentos especializados na fede publiç.a de saude municipal
!jl", A divulga~o da lisla de espera das consultas de~erá ser separada por
especralidade médica e, dentro de r.ada espeCialidade, por med'co espccialisla,
ordenada conforme a previsilo de atellllimenlo e con~lando. no minimo, as

~egulnles intorm~ÇÓes,
1_ a posição do paciente na fria de espera ..
II _ J-S iniciais do nome completo do ~aciente;
111_ o numero do Cartão Nacional de SaiKIe - CNS do paciente, com os cinco
pnmerros dígitos subslrtuidos por aslenSCOS(");
IV _ a data do protocoto de solicitaçào da consultd:
V _ o mês e o ano da pro~;lvcl realízaçlio da consulta;
VI _ o CNES do médico solichante:
VII _ o motivo de e~entual exclusão da li~1a OI' alteração da ordem, quando for o

caso.

A:t 3; _ O proj<t.cae lei, se ap'ovado, será e",.,a~o ao Prer~~o. o qoa'. aq~,~.""ndo, O<.anc.onaril
1}l' _s.. o Prefeito julga' c p<oj"':o,no lodo ou em parte. ;"ooO$t«UCJonalou :ontrSrlo aO,nter•••• e p~bllCC,~eta-

I"";, lotai cU p<!rcialm"'l1e,cevulvendo Oprojeto ou a p.!I~" vetaaa 00 Pre,;,dcnle da Colmarad~n:ro oe quinze ~,••
ut~., (;<lntados• parti' d~ re<eb,mento

Procuradona-Geral do M~n;cipíO. Prefeitura Municipal de (arazlnho. avo Flores da Cunha, n.
1234, Bairro Centro, Carazinho - RS, CEP 99500-000
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~2" A divulgação da lista de espera das exames I! dos outros proCedimentos
e5pt1c'alizados deverá 5Cr separacl<l por modalidade, ordenada conforme 11
previsão de "" ••!ização do ••",ame ou procedimento e constando, no mioimo, as
seguintes informaçiies
) - a po:;;ção do paciente na fila de eSptI,a,
II - as i"iciais do nome completo do paciente;
111- o número do Car1ão Nacional de Saude _ CNS do pac<ente, com os cinco
p(imeirr,s digitas substrtuidos por a~1eriscos (1:
IV - li aala do protOCOlOde solirjtação do exame ou proced,mento
V - (> mês I! Oano da proviM,,1 realização do exame Ou proCedimento:
VI_ O CNES do medico solicrtanle;
VII- o motIvo d", eventualexdusão da lista Ou a~eração da ordem, Quando for O
caso.

!i3' A clvulgai;ào da lista de espera das cirurgias eletivas devera ,,,r separada
por especialidade médica", denlro de cada especialidade, por médico c;rurgião,
ordena<la conforme a previsão de atendimento e constando, no minimo, RS
segumt~s inlormaçiles:
1- a pcsiç.ão do paciente na fila de espera,
II - as ,oicia,s do oome completo do pacient ••:
111- o mimero do Cmlão Nacional de Saúde - CNS do pacümte, OOmos cinco
rrirnciros digdos S1Jb~1Itujdospor asleriscos (i;
IV - a data do protOCOlode wlícitação da cirurgia
V - o nlês e o ano da provável reHlização da cirurgia;
VI - o CNES do médi(".Osolicitanle:
VII- o CNES do médico amorizador:
VIII - a modalidade da cirurgiH,
IX - O MOlivode eventual exclusão da I,sta Ou alteração (Ia ordem, quando for o
~w

~4° As ~Islagens exrD<dasdeverão ser atualizadHs, no minomo, com frequêncla
semanal.
S 5. Ficlm dispensados do divulgação na lorma prevista neste artigo:
I - as consuKas, exames ou procedimentos r.om e:lràle, de urgência ou
emergêlcia atendjdos pelo
Hospila' de Caridade de Cardzlnho ou oulras instiluições de sawde
conveniadas;
11- as <:onsultas exames ou prOcedimentos para os quais a espera lor inferior
aOp'~ZJ de 15
(qujnze) di~s,

Art, 2". ~veriio sor divulg~d,,~ no silio elel'ónico oticial do Municip;o de
CarazinhO, com acesso
lacilitado e irTeslr~o, as relações dos pacienles e~duido.' das list~s de espera a
que se relere o artigo anterior, tanto nos caso~ de atendimento da soliert~çiio
quanlo nos de e~clusâo por molivo diverso a partjr d~ data da pubr.cação deSl~
leI.

li I' A divulgação da relaçllo de c.Ol]sunas deverá ser sep"rada por
especialjdade rnt'dlGa e, dentro de C<ldaespec.alidade, por médico especialista,
ordena'.Ja conlorme a data da realizaçiio da consulta e da exdus~o da Ijsja rle
espera. quanao a consulta nao 1!ver sido realizada, OICOnslandO, no minim.o, ~
seguintes Informações: \~ '

Procur<ldoria-Geral do Munídpio_ Prefertura Municipal de Carazinho, avo Flores da Cunha~
1234, Ba,rro Centro, Carazlnho - RS, CEP 99500-000 J
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J - a dala da realizaçao da consu~a Ou da exdusão da IIsla de espera:
11- as iniciais do nome completo do paciml\e;
111- o número do Ca,t~o Nacional de S~úde _ CNS do p;lcie,t1e. COmOs cinco
primeiros dlgrtos
s"bsmuidos pm asteriscos (i:
IV - o motivo de eventual cxclus~o da lisia de espera, 'luarnJo for [) ca&O.

~ 2" A divulgação da relação de exames e dos outros procedimentos
especializados deverá ser separada por modalidade. ordenada conforme a dala
da realização do exame/prOcedimento e ,ja exdusão da lista de espera, quaMo
[) examelprocedimenlo não tiver sido ",alizada. e constando. no mínimo, as
seguintes infom-.açiles:
I - a data da realizaçao do exame/procedimento ou da exclusão da lista de
esp~ra;
II ~ a5 inic4aisdo nome completo do pacoarlle:
III ~ <) nÚmero do Cartão Nacional de Saúde _ CNS do p;lciente. com OScinco
pnmeiro5 digitas
5ubstituidos pur asteriscos n:
IV - Omotivo d" "~enlual exclusão dali5'a de espera, quando foro caso.

~ 3° A divulgaç:ão da relaçao de Cirur!lias eletivas devera ser separada pur
especialidade medica e, dentro de cad~ especialidade, por medico cirurgIão
ordenada eonforme a data da realilaçllo da intervenção cirúrgica e da exclusão
da lista de espera, quando a cirurgia não tiver sido realizada, e constando, no
minimo, as seguintes informaÇoÕes'
I ~ a data da rNriizacllo do exameJprccedimcnlo ou da exclus.ào da lista de
espem;
11- as iniciais do nome completo do pac'ente;
111 _ o número do Cartão Nacional de Saude - CNS do paciente, com os ~fICQ
primeiros digitos
substituída.. por asteriscos (i:
IV - a modalidade da cirurgia;
V _ Omotivo de eventual exclusão da listJ de espera quando for o caso.

~ 4° As listagens exibidas de'.erão ser atualizadas, no minimo, com frequência
semanal

Ar!. 4', O Poder Execlrtivo regulamentara. no que couber. a presente Lei.

Arl 5" Esta lei entra em vigor 90 (noventa) di~s após a sua publicação.

Opina-se pelo veto integral do texto do projeto de lei em analise. SegundO informa a

Senhora Secretana da Saúde, no Oficio de Gabinete n. 24012017, desde o início da atual

gestão esta-se trabalhando para implementar no Municipn o sistema SISREG, de fOfTna a

possibililar a listagem única e o tempo estimado de e~pera nos alendimentos para as

especialidades e cirurgias eletivas para os usuarios do Sistena Único de Saúde

- ----""
Procuradona-Geral do Município, Prefeitura MurHcipal de Carll7lnho, IlV FTorf>sda Cunha, n

1234, Bairro Centro, Caraz:inho - RS. CEP 99SOO..(lOO
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Não obstante os esforços empregados ate o momento. a Secretária de Saúde não

dispõe de pessoal necess,lrio para implantação do sistema, pois não houve previsão

orçamentária quando da valilção da LOA para o ano de 2017, autOrizaMo a contratação de
mais servidores

Alem disso, menoona a Senhora Secretária que os equipamentos de informáLca

existentes nas unidades de atendimento, e na própria Secretaria oe Saúde, estão obsoletos e

em quantidade menor do que o necessano para a informatização.

Tal situação por si só representaria aumento de despesas no orçamento público

municipal, o que viola frontalmente o art 31, inciso I. da Lei Orgãnica do Municipio de

Carazinho', bem como os prir'lcipios da harmonia e separação dos poderes Nessa linha de

argumentação, seria POSSiVfl vetar a norma em sua integralidade pelo flagrante vicio de

iniCiativa legiSlativa, uma v~z que. por se tratar de matéria correlata il estruturação e

administração de Secretali.: da Administração Publica. sua iniciativa iegislatlva compete

privativamente ao chefe do poder e~ecutivo, por força do art 60, da Constituiçào do Estado do

Rio Grande do Sul, reproduzido por força do principio da simetria no art 29, 111,da Lei Orgânica
Municip.ai'.

Como aCima e~posto. o projeto deve ser vetado pelo indiscutivel aumento de despesas

que acarretaril aos cofres publicas. Para a implementação do sls:ema projetado pelo Poder

Legisla~vo será necessário reservar quantias suficientes para a aquisiÇào de novos

equipamentos de informatlca a Secretaria de Saúde, nomeação de IlOVOSservidores, ou seja,

situações que necessariamente deveriio ser submetidas á rigidez da análise de compatibilidade

com o orçamento publico

Outro aspecto que merece destaque é que não há como fazer a prestaÇào orJ-Jinedas

consultas realizadas, deVidO ao grande volume de consultas no Municipio, cerca de 1.500

Art 31 - Não .oro ao""t."" .0"' .•••.•10~a d~"peS3P'''''''"
1- no. proJl'to. ae ,n:o,at"", edusIVa ao Pre!er.", ressalvado o d',p05to no In,isc IV prmu. parte do

.rtlgo 29:
, Art 29 - S<i" do ,nlOlotvo p'ivat ,a do Pre!e,!o ~<;&1$qwe d,spo~ham sobre

111-<naçào, e,!,Ulu',"",o e otnbu:ç3es das soe"t."" OUo&panamentos eQu•.•.•'O'nte'e 1"940.00
aOmlnl<t,ação públ:ca

Procuradoria-Geral do Município, Prefeitura Municipal de Carazinho, avo Flores da Cunha. n
1234, Bajrro Centro, Carazinho _ RS. CEP 99500-000
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consultas mensais nas especialidades. Tal vOlume de informações tomaria o site de dificil
acesso e manutenção,

Em razão do exposto, servindo o presente para fornecer subsidios ao Chefe do Poder

Executivo Municipal, a ql.lem cabe a análise e a decisão pe!a sanção ou velo da norma, opina-

se pelo velo do caput do art. '0 da lei n. 05112017, eis que sua redação é contrária ao interesse
público,

/

Procuradona-Geral do Município. Prefeitura Muni<:ipal dA Carazinho, ilv Flores da Cunha. n.
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