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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
586/2018

Matéria: PLL 104/2018
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. PROJETO DE LEI. 
INICIATIVA DE VEREADOR. DISPÕE SOBRE A 
APRESENTAÇÃO DE EXAMES DE DIABETES E 
GLICEMIA NO ATO DA MATRÍCULA ESCOLAR. VÍCIOS 
FORMAIS E MATERIAIS INEXISTENTES. ORIENTAÇÃO 
FAVORÁVEL

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. 104, de 12 de novembro de 
2018, de autoria de vereador, que Dispõe sobre a ação que solicita a realização de 
exames de diabetes e glicemia nas instituições de ensino do Município de Carazinho.

Os motivos foram devidamente apresentados.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

O projeto de lei dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições 
educacionais sediadas no Município de Carazinho exigir a apresentação no ato da 
matrícula escolar de exames de diabetes/glicemia dos seus alunos. Aduz que essa 
exigência vincula as escolas públicas municipais, estaduais e particulares e que é ônus dos 
pais e/ou responsáveis providenciar os exames. Refere que a não apresentação importará 
na assinatura de termo de responsabilidade, não proibindo, contudo, a efetivação da 
matrícula escolar. Discorre sobre o dever de publicidade a cargo das instituições de ensino. 
Por fim, concede o prazo de 120 dias de vacatio legis.

Segundo a justificativa:

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a diabetes já afeta quase um em cada 
onze pessoas no mundo, e o Brasil é o quarto pais com maior prevalência da 
doença (cerca de 14 milhões de pessoas diagnosticadas). Seguindo esses dados, 
quanto antes for diagnosticado a doença, o paciente pode realizar um tratamento 
com maior eficiência e menos danos à sua saúde.

Preliminarmente.

A competência material (defesa da saúde) é do Município de 
Carazinho, por ser de competência legislativa concorrente entre os entes federados e 
envolver nítido interesse local1.

(CRFB): Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;
/

[...]
Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
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Em sede de competência legislativa concorrente, compete dizer, 
ademais, que milita em favor dos municípios verdadeira presunção para legislar, salvo nos 
casos que norma federal, por exemplo, exclua, expressamente, essa competência, por 
regular de maneira satisfatória a matéria2.

No caso, vê-se que as normas federais e estaduais que envolvem a 
"defesa da saúde” não impedem a sua regulamentação a nível local, razão pela qual se 
mostra plenamente possível que o Município de Carazinho legisle sobre a obrigatoriedade 
de apresentação de exames de diabetes no ato da matrícula escolar, inclusive para 
abranger escolas estaduais situadas em seu território.

De mais a mais, a pretensa legislação local não impede a efetivação 
da matrícula escolar nas hipóteses de seu descumprimento, de sorte que uma possível 
alegação de a mesma restringir determinação prevista no texto constitucional (acesso á 
educação) sob a alegação de interesse local perde força3.

A iniciativa legislativa, por outro lado, também se mostra correta, já 
que não se trata de matéria cuja competência legislativa seja privativa do Prefeito 
Municipal4.

Nesse ínterim, ainda que reflexamente a presente proposição 
envolva aspectos administrativos dos centros escolares, certo o é que essa exigência 
administrativa, consistente em se solicitar exames de diabetes e glicemia dos alunos 
quando da matrícula escolar, visa unicamente à defesa da saúde e não propriamente a 
criação de uma nova atribuição a servidores e órgãos da Administração.

Nesse sentido:

(LOM): Art. 18 - Compete à Câmara Municipal, com sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de 
competência do Município, especialmente sobre:
[...]
XXIII - Legislar sobre assuntos de interesse local. (Alterado pela ELO 34/2013)
2 Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, 
deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor 
sobre determinada matéria (presumption against preemption). Porque o federalismo é um instrumento de 
descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, 
de forma adequada, necessária e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de 
complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no 
âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente menor. Na ausência de norma federal que, de 
forma nítida (clear statement rule), retire a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de 
interesse comum e concorrente, exercerem plenamente sua autonomia, detêm Estados e Municípios, nos seus 
respectivos âmbitos de atuação, competência normativa. ÍRE 194.704. rei. p/ o ac. min. Edson Fachin, j. 29-6- 
2017, P, DJEde 17-11-2017.]

3 (STF): A Lei municipal 8.640/2000, ao proibir a circulação de água mineral com teor de flúor acima de 0,9 mg/l, 
pretendeu disciplinar sobre a proteção e defesa da saúde pública, competência legislativa concorrente, nos 
termos do disposto no art. 24, XII, da Constituição do Brasil. É inconstitucional lei municipal que, na competência 
legislativa concorrente, utilize-se do argumento do interesse local para restringir ou ampliar as determinações 
contidas em texto normativo de âmbito nacional. [RE 596.489 AgR, rei. min. Eros Grau j 27-10-2009 2a 
T, DJEde20-11-2009.]

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52www.camaracrz.rs.gov.br

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


^SLATJVo

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

Página 3 de 3

Art. 2o da Lei gaúcha 11.369/2001. Cadastro de contratações temporárias. Criação 
de procedimentos administrativos que devem ser observados pelo Poder Executivo 
na contratação de servidores temporários. (...) As normas impugnadas, decorrentes 
de emendas parlamentares, estabelecem o procedimento a ser adotado pelo 
Poder Executivo estadual para a realização de inscrições no cadastro de 
contratações temporárias, tema não incluído entre aqueles cujos projetos de 
lei são de iniciativa privativa do governador do Estado. ÍADI 2.583, rei. min. 
Cármen Lúcia, j. 1°-8-2011, P, DJE de 26-8-2011.]

O instrumento utilizado, por sua vez, também está certo, já que não 
se trata de matéria que deve ser veiculada por meio de projeto de lei complementar5.

No mérito.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) refere ser a saúde direito 
de todos (direito fundamental de segunda dimensão/geração) e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e económicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos, mencionando, ainda, competir ao Poder Publico dispor, através de lei, sobre 
sua regulamentação, fiscalização e controle.

É justamente com esse espírito de prevenção de doenças que o 
projeto de lei exige a apresentação de exames de diabetes e glicemia quando da matrícula 
escolar, de tal sorte que não se evidencia, aqui, qualquer indício de inconstitucionalidade 
e/ou ilegalidade.

POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, esta Procuradoria 
Legislativa opina pela viabilidade técnico-jurídica do PLL n. 104/2018.

É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juízo.

\
\

CARAZINHO, RS, 19 de^novembro de 2018.
luís fernandW bourscheid

Procurador doJ|?oder Legislativo 
Matrícula 5002ffliOAB/RS 93.542

5 (LOM): Art. 28 - Serão objeto de lei complementar:
I - Código de Obras: 
il - Código de Posturas:
III - Código de Loteamento;
IV - Código Tributário;
V - Plano Diretor de Desenvolvimento;
VI - Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
VII - Sistema Municipal de Ensino;
VIII - Lei instituidora da guarda municipal;
IX - demais leis que codifiquem ou sistematizem normas e princípios relacionados com determinada matéria.
§ Io - 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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