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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZINHO-RS

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
62/2019

Matéria: PL 28/2019
Ementa: DIREITO DA SAÚDE. PROJETO DE LEI. AUTORIA 
DO PREFEITO MUNICIPAL DEFINE A COMPOSIÇÃO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA 
PARIDADE E PERCENTUAIS LEGAIS OBSERVADOS. 
VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS INEXISTENTES. 
ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Viviane Muller 
Menezes Nunes ao Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida 
orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do projeto de lei n.° 
28, de 13 de março de 2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que Dá nova 
redação ao art. 3o da Lei Municipal 5.433/2000.

Os motivos foram apresentados.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

O projeto de lei define a composição do Conselho Municipal de 
Saúde (CMS), através de três grandes grupos, sendo eles; a) dos representantes do 
Governo e prestadores de serviços privados conveniados (com sete representantes); b) 
das entidades representativas dos trabalhadores da saúde (com sete representantes); c) 
dos representantes das entidades e movimentos representativos de usuários (quatorze 
representantes), compondo o CMS um total de 28 (vinte e oito) representantes.

Segundo a exposição de motivos;

O presente projeto justifica-se , tendo em vista a adequação da Resolução n°453, 
de 10 de maio de 2012, do Conselho Nacional de Saúde- Ministério da Saúde, e 
devido a demanda de solicitações de entidades, efetuadas ao Conselho.

Preliminarmente.

A competência material é do Município de Carazinho, por envolver 
nítido interesse local1. A iniciativa legislativa, da mesma forma, está correta, já que partiu 
do Prefeito Municipal2.

O instrumento utilizado, da mesma forma, está certo, já que não 
envolve matéria que deve ser veiculada mediante projeto de lei complementar3.

1 (CRFB): Art. 30. Compete aos Municípios:
1 - legislar sobre assuntos de interesse local;
2 (LOM): Art. 29. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou 
aumento de sua remuneração;
II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração pública;
IV - matéria orçamentaria e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou subvenções.
3 (LOM): Art. 28 - Serão objeto de lei complementar:
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No mais.

A Lei Federal n.° 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que Dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, no § 2o do seu art. 1o, refere que 
“O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto 
por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de 
saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos económicos e financeiros, 
cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder iegalmente constituído em cada 
esfera do governo", e, no § 4o do mesmo artigo, aduz que "A representação dos usuários 
nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos 
demais segmentos.

A Resolução n.° 453, de 10 de maio de 2012, do Conselho Nacional 
de Saúde - Ministério da Saúde, por sua vez, dispõe que o número de conselheiros será 
distribuído da seguinte forma: a) 50% de entidades e movimentos representativos de 
usuários; b) 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; c) 
25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou 
sem fins lucrativos.

Sem qualquer esforço intelectivo, percebe-se que a proposta 
legislativa, além de observar o princípio da paridade, atende aos percentuais exigidos pela 
Resolução n 0 453/2012, já que, de um total de 28 representantes, 14 são de entidades e 
movimentos representativos de usuários (50%), 7 são de entidades representativas dos 
trabalhadores da área de saúde (25%) e 7 são do Governo e prestadores de serviços 
privados conveniados, ou sem fins lucrativos (25%).

POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, opina-se pela
viabilidade técnico-jurídica do PL n.° 28/2019.

É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juízo

CARAZINHO (RS), 19 deVnarço de 2019.

ALUÍS FERNANDO BOURSCHEID
Procurador do Podei Legislativo 
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l-Código de Obras;
II - Código de Posluras;
III - Código de Loteamento;
IV - Código Tributário;
V - Plano Diretor de Desenvolvimento;
VI - Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
VII - Sistema Municipal de Ensino;
VIU - Lei instituidora da guarda municipal;
IX - demais leis que codifiquem ou sistematizem normas e princípios relacionados com determinada matéria.
§ 1o - Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara de Vereadores. 
§ 2o - As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, a partir da publicação dos 
projetos.
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