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Matéria: PLL 022/2019
Ementa: PROJETO DE LEI. INICIATIVA DE 
VEREADOR. OBRIGA AS CLÍNICAS E 
RESIDÊNCIAS GERIÁTRICAS MANTEREM EM 
SUAS
DESTINADOS À OXIGENOTERAPIA CONTÍNUA. 
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. NÃO VINCULAÇÃO.
ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

EQUIPAMENTOSUNIDADES,

Trata-se de pedido encaminhado pela comissão processante à 
Procuradoria Legislativa desta Casa, para que seja emitida orientação técnica, em seus 
aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n. 022, de 27 de março de 
2019, de autoria de vereador, no qual prevê a obrigação das Residências e Clínicas 
Geriátricas, sediadas no Município de Carazinho, a manter equipamentos destinados à 
oxigenoterapia contínua.

Os motivos foram devidamente apresentados.

E o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

A competência para legislar sobre a matéria saúde é concorrente 
entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, estes legitimados a partir do chamado 
interesse local1.

O Supremo, ao julgar a ADI n. 2.875, onde o Relator foi o Ministro 
Ricardo Lewandowski, reconheceu a possibilidade de os Municípios, no âmbito das 
competências concorrente e comum, legislarem sobre a defesa da saúde:

“EMENTA: LEI DISTRITAL. NOTIFICAÇÃO MENSAL À 
SECRETARIA DE SAÚDE. CASOS DE CÂNCER DE PELE. 
OBRIGAÇÃO IMPOSTA A MÉDICOS PÚBLICOS E 
PARTICULARES. ADMISSIBILIDADE. SAÚDE PÚBLICA. 
MATÉRIA INSERIDA NO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA COMUM E 
CONCORRENTE DO DISTRITO FEDERAL. ARTS. 23, I, e 24, XII, 
DA CF. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROFISSIONAIS DA 
SAÚDE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. 
ART. 22, I. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. I - Dispositivo de 
lei distrital que obriga os médicos públicos e particulares do Distrito 
Federal a notificarem a Secretaria de Saúde sobre os casos de

1 (CRFB): Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...]
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 85. de
2015) [...]
Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; [...]
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câncer de pele não é inconstitucional. II • Matéria inserida no 
âmbito da competência da União, Estados e Distrito Federal, nos 
termos do art. 23, I, da Constituição Federal. Ill - Exigência que 
encontra abrigo também no art. 24, XII, da Carta Magna, que 
atribui competência concorrente aos referidos entes 
federativos para legislar sobre a defesa da saúde. IV - 
Dispositivo da lei distrital que imputa responsabilidade civil ao 
médico por falta de notificação caracteriza ofensa ao art. 22, I, da 
CF, que consigna ser competência exclusiva da União legislar 
acerca dessa matéria. V - Ação direta parcialmente procedente” 
[Grifei],

Da mesma forma, a iniciativa legislativa está correta, uma vez que 
não trata de matéria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal2.

Ademais, pode-se afirmar que foi respeitada a espécie normativa 
da presente propositura para deflagrar o processo legislativo.

No mérito, o projeto dispõe sobre a obrigatoriedade das residências 
e clínicas geriátricas, sediadas no Município de Carazinho, em manter equipamentos 
destinados à oxigenoterapia contínua, sendo nítida a intenção do legislador municipal em 
defender/proteger/tutelar a saúde da população idosa de seu Município, o que se mostra 
oportuno e conveniente.

No mais, insta esclarecer que todo o exposto trata-se de um 
parecer opinativo, ou seja, tem caráter técnico-opinativo. Neste sentido é o entendimento 
do Supremo Tribunal Federal que, de forma específica, já expôs a sua posição a respeito, 
verbis:

“O parecer emitido por procurador ou advogado de órgão da 
administração pública não é ato administrativo. Nada mais é do que 
a opinião emitida pelo operador do direito, opinião técnico-jurídica, 
que orientará o administrador na tomada da decisão, na prática do 
ato administrativo, que se constitui na execução ex oficio da lei. Na 
oportunidade do julgamento, porquanto envolvido na espécie 
simples parecer, ou seja, ato opinativo que poderia ser, ou não, 
considerado pelo administrador.” (Mandado de Segurança n° 
24.584-1 - Distrito Federal - Relator: Min. Marco Aurélio de Mello - 
STF.)

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 orçamentária e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou 
subvenções.
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Na mesma linha aponta o Ilustre Prof. Hely Lopes Meirelles, em sua 
incontestável obra “Direito Administrativo Brasileiro’1, da Editora Malheiros, onde ensina 
que:

“O parecer tem caráter meramente opinativo, não vinculando a 
Administração ou os particulares à sua motivação ou conclusões, 
salvo se aprovado por ato subsequente. Já, então, o que subsiste 
como ato administrativo não é o parecer, mas, sim, o ato de sua 
aprovação por quem o solicitou.”

POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, esta Procuradoria 
Legislativa opina pela viabilidade técnico-jurídica do PLL n. 022/2019.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinhó (RS), 02 de abril de 2019.

Mateus Fontana Casali 
Assessor Jurídico xjajlflesa Diretora 
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