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Porto Alegre, 6 de maio de 2019. 
 
 
 

Orientação Técnica IGAM no 18.497/2019. 
 
 
 
I.  O Poder Legislativo do Município de Carazinho solicita orientação acerca do 
Projeto de Lei, com origem no mesmo Poder, que tem por ementa: “Institui a campanha 
"Oftalmologista na Escola" no Município de Carazinho, dispondo sobre a realização de 
exames oftalmológicos para alunos das escolas públicas e dá outras providências.”. 
 
 
 
 
II.   A matéria em comento encontra-se inserida nas competências do 
Município por cuidar de assunto de interesse local e se relacionar com a competência 
suplementar, vez que o atendimento de saúde é sistêmico, nos termos da Constituição 
Federal. Do mesmo modo a matéria atinente à educação é de cunho local, naquilo que lhe 
foi atribuído pela Constituição Federal. 
 
 Contudo, o assunto trazido à consulta precisa ser analisado do ponto de vista 
da iniciativa legislativa. O parâmetro para a iniciativa legislativa está estabelecido na 
Constituição Federal e deve ser adotado por simetria nas Leis Orgânicas Municipais. 
 
 Observe-se que o Supremo Tribunal Federal tem afirmado, em seus julgados, 
de forma geral, que a iniciativa de matérias que se relacionam ao exercício do Governo é de 
iniciativa privativa do Prefeito quando disser respeito às hipóteses associadas ao § 1o do art. 
61 da Constituição Federal, para o Presidente da República.   
   
 Realizadas estas referências, veja-se que, no texto projetado é identificada a 
adentra em matérias de atribuições para a Secretaria Municipal de saúde, tendo em vista 
que o atendimento à saúde é sistêmico e conta com regulação, na qual “consiste na 
ordenação e qualificação dos fluxos de acesso às ações e serviços de saúde, de modo a 
otimizar a utilização dos recursos assistenciais disponíveis e promover a transparência, a 
integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços, em tempo oportuno, 
dispondo, para tal, entre outros instrumentos, de diretrizes operacionais e protocolos de 
regulação.”1. 
 
                                           

1 http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-

mac/regulacao 
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 Deste modo, são os técnicos responsáveis pela área de saúde estabelecem 
e criam os programas conforme as políticas sistêmicas e as leis orçamentárias. 
 
  Assim, resta a proposição contaminada pelo vício de iniciativa, tendo em 
vista que a matéria diz respeito à gestão da saúde. Com isso, incorre-se, inclusive, em 
afronta ao princípio da independência e harmonia entre os poderes, esculpido no art. 2o da 
Constituição Federal, uma vez que cria obrigações para as secretarias municipais de saúde e 
educação. 
 
  É facultado à Câmara enviar Indicação para que a medida seja adotada, pelo 
Poder Executivo. 
 
 
 
 
III.   Diante do exposto, conclui-se pela inviabilidade jurídica do Projeto de Lei 
analisado, tendo em vista que a proposição foi apresentada pela Câmara, quando a matéria 
é de inciativa privativa do Prefeito, incorrendo em vício de inciativa, vez que o atendimento 
conta com regulação pelos técnicos da saúde. 
 
  Faculta à Câmara encaminhar o assunto via Indicação, para que o Poder 
Executivo faça a análise da pertinência da matéria junto aos técnicos da respetiva pasta, para 
juízo de oportunidade e conveniência do setor competente. 
 
  O IGAM permanece à disposição.   

  
 

    
Rita de Cássia Oliveira                                       
   OAB/RS 42.721                                     
Consultora do IGAM                                       

 


