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( X ) Projeto de Lei 01.;).,\ L3

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:2702
Em: 11/03/2013 -11:28:39

EMENTA: Cria o agendamento telefônico de consultas médicas para
pacientes idosos e/ou portadores de deficiência, previamente cadastradas nas
Unidades de Saúde do município de Carazinho.

PROJETO DE LEI N° O 12-/2013
AUTOR: Vereador Eduardo Hauberl Assis

Arl.1: Os pacientes idosos e/ou portadores de deficiência poderão agendar, por telefone, as suas
consultas médicas nas Unidades de Saúde do município de Carazinho.
Parágrafo único. Para fins esta Lei, considera-se:
1_ Unidade de Saúde o estabelecimento compreendido como Unidade Básica de Saúde ou
Estratégia de Saúde da Familia.
11_ Idoso a pessoa que comprovar idade igualou superior a 60(sessenta) anos na data da consulta

Art.2: O agendamento de que trata esta lei somente será possível nas Unidades de Saúde onde o
paciente já estiver previamente cadastrado.

Art. 3: Para receber o atendimento agendado por telefone, o paciente deverá apresentar, na
ocasião da consulta, a sua carteira de identidade ou cartão do Sistema Único de Saúde - SUS.

Art.4: O numero de consultas agendadas por telefone será limitada a cinco consultas diárias
disponíveis por Unidade de Saúde.

Arl.5: As Unidades de Saúde deverão afixar, em local visível à população, material indicativo do

conteúdo desta lei.

Art. 6: Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA:

Não temos duvida que os idosos e as pessoas portadoras de deficiência têm recebido cada vez
mais prioridades, a maioria dos locais de atendimento ao publico, seja de forma voluntaria, ou seja,

por força da lei.
Podemos considerar que os atendimentos na área da saúde são os mais procurados em nosso
país, sobretudo em Carazinho. Entretanto com o aumento da demanda, as dificuldades para os
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idosos e para as pessoas portadoras de deficiência também aumentam, pois quando procuram o
atendimento nos postos de saúde, é sinal de que alguma coisa não vai bem. Assim propomos com
este projeto de Lei fazer o que se faz nos consultórios particulares ou nos planos de saúde, onde
as consultas são agendadas por telefone. Propomos com este projeto de lei que o agendamento
por telefone pode ser feito pelo menos de imediato para os idosos e os portadores de deficiência já
cadastrados nas unidades de saúde.
O atendimento preferencial proposta devera ser realizado na própria unidade de saúde onde o
paciente fez o cadastro anteriormente podendo então agendar por telefone as próximas consultas,
indicando sua carteira de identidade ou cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) para fins de
atendimento sem a espera em filas.
Esse atendimento preferencial visa proporcionar exclusivamente aos idosos e á pessoa portadora
de deficiência já cadastrada em uma Unidade de Saúde na nossa cidade de Carazinho um
atendimento mais confortável e sem espera nas filas. E também auxilia no combate à expansão das
mazelas sócias, justamente na faixa etária e na condição em que as pessoas ficam mais
fragilizadas.

Sala Antônio Libório Bervian, em 11/03/2013.

Eduardo Assis - PSD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
N°: Hora: _
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\" PARECER JURíDICO

VIABILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE MARCAÇÃO DE CONSULTA POR
TELEFONE - SUS

Conforme preceitua o art. 18 da Lei nO 8080/1990 que dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saude, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes'

"Art 18. À direção mUnicipal do Sistema de Saude (SUS) compete

I _planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e
gerir e executar os serviços públicos de saude;

11 - participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada
e hierarquizada do Sistema Único de Saude (SUS), em articulação com sua direção
estadual;

111 - participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às
condições e aos ambientes de trabalho;

IV - executar serviços:

a) de vigilãncia epidemiológica,

b) vigilância sanitária,

c) de alimentação e nutrição;

d) de saneamento básIco: e

e) de saude do trabalhador,

V - dar execução, no âmbito municipal, á polilica de insumos e equipamentos
para a saude;

VI - colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham
repercussão sobre a saude humana e atuar, Junlo aos órgãos municipais, estaduais e
federais competentes, para controlá-Ias;

VII - formar consórcios adminlslrativos intermunicipais,

VIII - gerir laboratórios públicos de saude e hemocentros;

IX - colaborar com a União e os Estados na execução da vigilância sanitária de
portos, aeroportos e fronteiras:

X - observado o disposto no art. 26 desta Lei. celebrar contratos e convênios com
entidades prestadoras de serviços privados de saude, bem como controlar e avaliar
sua execução;
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• XI - controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saude;

XII _ normatizar complementarmente as ações e serviços publicos de saude no
seu âmbito de atuação."

Portanto, é viâvel a implementação do referido serviço aos usuârios do SUS, pois
não fere a Constituição Federal, entretanto, conforme o art. 60 da Constituição
Estadual a matéria deve ser de Iniciativa do Poder Executivo, pois deve ser levado em
consideração a independência dos 03 Poderes

Diante disso, opino pela inviabilidade do projeto

E o parecer.

Carazinho, 15 de março de 2013
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Porto Alegre, 20 de março de 2013.

INFORMAÇAo N.• 576

Interessado:

Consulente:

Destinatário:

Assunto:

Ementa:

Municlpio de Carazinho/RS, Poder Legislativo.

Rosmar Castilhos de Oliveira, Assessora de Comissões.

Presidente da Câmara Municipal.
Protocolo nO2702/2013: "Cria o agendamento telefõnico de consultas médi-
cas para pacientes idosos e/ou portadores de deficiência, previamente ca-
dastradas nas Unidades de Saúde do municlpio de Carazinho".

Objetivando a proposiçâo impor a Secretarias e órgãos da administração
novos encargos e atribuições, considerada sua origem legislativa, é o proje-
to formalmente inconstitucional por vicio de iniciativa. Inviabilidade do proje-
to.

Solicita a consulente, através de mensagem eletrônica, registrada

nesta OPM sob n. 18.287/2013, parecer sobre cinco projetos de lei que diz estarem numera-

dos como 6,7,8, 9 e 12, embora nos documentos anexados apenas sejam identificados por

um número de protocolo que adotaremos para sobre cada um opinar.

Nesta informação examinaremos o Protocolo acima destacado, refe-

rido como projeto de lei e de iniciativa do Vereador Eduardo Assis.

o projeto de lei está composto pelos seguintes artigos:

Art.1: Os pacientes idosos e/ou portadores de deficiência poderão agendar,
por telefone, as suas consultas médicas nas Unidades de Saúde do municl-
pio de Carazinho.
Parágrafo único. Para fins esta Lei, considera-se:
I _Unidade de Saúde o estabelecimento compreendido como Unidade Bási-
ca de Saúde ou Estratégia de Saúde da Famllia.
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11 - Idoso a pessoa que comprovar idade igualou superior a 60(sessenta)
anos na data da consulta

Art.2: O agendamento de que trata esta lei somente será possível nas Uni-
dades de Saúde onde o paciente já estiver previamente cadastrado.

Art. 3: Para receber o atendimento agendado por telefone, o paciente deve-
rá apresentar, na ocasiao da consulta, a sua carteira de identidade ou car-
tao do Sístema Único de Saúde - SUS.

ArtA: O numero de consultas agendadas por telefone será limitada a cinco
consultas diárias disponlveis por Unidade de Saúde.

Art.5: As Unidades de Saúde deverão afixar, em local vislvel á população,
material indicativo do conteúdo desta lei.

Art. 6: Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.

1. Como deixa perfeitamente claro o texto do projeto, é sua finalidade a

de impor às Unidades de Saúde de Saúde do Município modalidade de atendimento aos pa-

cientes que qualifica, por telefone, mediante agendamento.

1.2 Certamente, ajusta-se à competência legislativa local a matéria da

proposição, por isso que é indiscutível seu interesse para expressiva parcela da comunida-

de.

2. Não é, porém, bastante para que se conclua pela constitucionalidade

de uma proposição de lei, o seu ajustamento à competência legislativa local. Essencial é,

ainda, que sua iniciativa se compatibilize com outros principios constitucionais, como o da

independência entre os Poderes e em razão do qual a ordem constitucional reserva ora a

um, ora a outro, o privilégio da dar inicio ao Processo Legislativo sobre determinadas maté-

rias.

Assim, a Constituição do Estado, recepcionando normas de processo

legislativo constantes da Lei Fundamental, prevê:

Art. 60 - sao de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que:

I - [...)

11 - disponham sobre:
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a) criação e aumento de remuneração de cargos, funções ou empregos pú-
blicos na administração direta ou autárquica;

b) servidores públicos do Estado, seu regime jurldico, provimento de cargos,
estabilidade e aposentadoria de civis, e reforma ou transferência de milita-
res para a inatividade;

c) organização da Defensoria Pública do Estado;

d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da ad.
ministração pública. (destacamos)
Como se vê da letra 'd', inciso 11 do art. 60, da Constituição Estadual,

a iniciativa das leis que tenha por consequência a criação ou geração de atribuições a Se-

cretarias e órgãos da administração pública, estão, privativamente, reservadas ao Executivo,

o que determina ser o Projeto de Lei anexado à consulta, considerada sua finalidade e ori-

gem legislativa, formalmente inconstitucional.

Opinamos, assim, pela sua inviabilidade.

BARTOLOMÊ BORBA
OAB/RS N° 2.392

ARMANDO JOÃO PERIN
OAB/RS N° 5.859
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS

PARECER

Projeto de Lei nO012/13

Autor: Eduardo Assis

Ementa: Cria o agendamento de consultas médicas para pacientes idosos e/ou

portadores de deficiência, previamente cadastradas nas Unidades de Saúde do Município de

Carazinho.

VOTO

o presente Projeto de Lei é Inconstitucional conforme parecer da Assessoria Juridica

da Casa e DPM.

Sala de Reuniões Artêmia Vasconcello

~
/t/fi~

s evão de Loreno
Pres' dente e Relator

.,..v...m-.k th
Secretário Y VfflL/

Ver. Eduardo Assis
Membro

Av.Flores da"Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX:(54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO- RS
e-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

