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(X) Projeto de LeicòcN^ Protocolo n°: 26387 
Em: 24/04/2019-14:58:17

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Abaixo

PROJETO DE LEI N°

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.

Art. 1o - Fica instituída a campanha “Oftalmologista na Escola”, com o objetivo de
promover a realização de exames oftalmológicos nos alunos das escolas públicas municipais,com
ênfase nos das séries iniciais do ensino fundamental.

§ 1o - A campanha de que trata o caput deste artigo será desenvolvida pelas secretarias da 
Educação e da Saúde do Município de Carazinho.

§ 2o - Para a consecução da campanha o Executivo Municipal poderá firmar convénios e/ou 
^^rcerias com Faculdades e outras Instituições , para o atendimento da demanda.

§3° Poderão ser atendidas crianças cadastradas em Organizações não Governamentais,
Entidades Religiosas, Cooperativas e Associações, que realizem atividades relacionadas à 
educação.
§ 4o. - Os exames a que se refere o caput deste artigo serão gratuitos e obrigatórios para todos os 
alunos que houverem ingressado 1a. Série do ensino fundamental da rede pública Municipal;

Art. 2°- Os alunos nos quais forem detectados problemas de visão deverão ser 
encaminhados para avaliação oftalmológica nas unidades de saúde.

Art. 3° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Janete Ross de Oliveira 
Vereadora PSB

JUSTIFICATIVA:
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A importância dos programas de saúde ocular em escolares reside no fato de que a
deficiência visual interfere no processo de aprendizagem e no desenvolvimento psicossocial da
criança, fato que é reconhecido por diversas autoridades do ensino.

Estima-se que a grande maioria das crianças brasileiras em idade escolar nunca
passou por exame oftalmológico e dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia mostram que 20%
delas apresentam alguma perturbação ocular.

As causas mais comuns de acuidade visual reduzida em escolares são os erros de refração a 
hipermetropia, o astigmatismo e a miopia e estrabismo. A detecção precoce destes problemas 
possibilita a sua correção ou minimízação, visando o melhor rendimento global da criança em idade 
escolar.

Nos programas de triagem visual é importante estipular o critério de encaminhamento dos 
^jndivíduos como, por exemplo, o limite de visão a ser considerado.Esta preocupação resulta do fato 

de que este não pode ser tão alto para que não haja um número excessivo de crianças 
encaminhadas, gerando exames desnecessários, bem como o contrário também é indesejável, pois 
pode deixar de lado crianças que tenham problemas oculares.
A precisão desta avaliação somente pode ser assegurada, quando realizada por profissionais 
habilitados, ou seja, o médico oftalmologista.
O objetivo deste projeto é verificar a prevalência de acuidade visual reduzida 
principalmente os alunos das primeiras séries do ensino fundamental de escolas das redes pública. 
Muitas vezes, atitudes dos alunos em sala de aula levam os professores a suspeitarem das 
dificuldades visuais dos alunos, pois o contato diário no ambiente escolar possibilita conhecer o 
modo de ser de cada aluno e notar alterações na aparência ou na conduta.
Temos que considerar, porém, que os professores, apesar de toda a dedicação e boa vontade, não 
possuem conhecimentos suficientes quanto à saúde ocular e, portanto, as ações por eles 
desenvolvidas não são completas e abrangentes.
Quantas crianças com problema na aprendizagem, são reprovadas e, muitas vezes, se evadem da 
escola, porque têm uma simples miopia, mas os pais não podem pagar por tratamento adequado? 
Daí a necessidade de implantação de um programa de saúde ocular em todo o sistema público de 

flhsino, visando desenvolver ações de prevenção da incapacidade visual,bem como a promoção e 
recuperação da saúde ocular.
Muitas vezes, os alunos encaminhados pela escola para a realização de exames, esbarram nas 
dificuldades financeiras da família, principalmente com relação ao tratamento,uma vez que não 
existe, hoje, um programa de atendimento público e gratuito.
Estou convencida de que, quando detectamos um problema na vísão do estudante estamos 
contribuindo para melhorar o seu rendimento na escola e, ao mesmo tempo,fazendo um trabalho 
saúde pública preventiva.
Criança que não enxerga bem, vai mal no aprendizado, sente-se discriminada perante os amigos, 
recebe reclamações da professora e acaba sofrendo repreensão pelos pais, porrum problema do 
qual não tem culpa.Por todo o exposto, peço o apoio de meus pares, nesta Casa, para a aprovação 
desta proposítura.

Carazinho 24, de abril de 2019 
Janete Ross de Oliveira 
Vereadora PSB
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Sala Antônio Libório Servian, em 24 de abril de 2019.

Janete Ross de Oliveira - PSB

Espaço reservado a Diretória de Expediente

N°: Hora:

#



/
q\SLAT/Vo

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZINKO ■ RS

Página 1 de 4

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
093/2019

Matéria: PLL 030/2019
Ementa: PROJETO DE LEI. INICIATIVA DE 
VEREADORA.
“OFTALMOLOGIA 
OBRIGAÇÃO 
EDUCAÇÃO E DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE 
ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO- 
FINANCEIRO. VÍCIOS EVIDENCIADOS. 
ORIENTAÇÃO DESFAVORÁVEL

INSTITUI 
NA ESCOLA”. ATRIBUI 

ÀS SECRETARIAS DA

CAMPANHA

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. 030, de 24 de abril de 2019, 
de autoria de vereadora, que institui a campanha “Oftalmologia nas Escolas”, com o 
objetivo de promover a realização de exames oftalmológicos nos alunos das escolas 
municipais, com ênfase nos das séries do ensino fundamental.

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.

Por outro lado, a iniciativa legislativa está incorreta, uma vez que a 
estruturação e atribuições de secretarias, departamentos e órgãos da Administração 
Pública são matérias cuja competência é privativa do Chefe do Poder Executivo.

Neste sentido:

(CERGS): Art. 60. São de iniciativa privativa do Governador do 
Estado as leis que: [...]
II - disponham sobre: [...]
d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos 
da administração pública. [...]

(LOM): Art. 29. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que 
disponham sobre: [...]

1 (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;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; [...]

Av. Rores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
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// - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou 
departamentos equivalentes e órgãos da administração 
pública; [...]

No caso em tela, a vereadora pretende instituir Programa de 
Governo a ser desenvolvido pelas Secretarias da Educação e Saúde, claramente 
interferindo na esfera administrativa.

Ao Legislativo cabe a função de editar atos normativos de caráter 
cabendo ao Executivo o exercício da função de gestãogeral e abstrato

administrativa, que envolve atos de planejamento, direção, organização e execução.

Cumpre recordar aqui o ensinamento de Hely Lopes Meirelles, 
anotando que "a Prefeitura não pode legislar, como a Câmara não pode administrar. Cada 
um dos órgãos tem missão própria e privativa: a Câmara estabelece regra para a 
Administração; a Prefeitura a executa, convertendo o mandamento legal, genérico e 
abstrato, em atos administrativos, individuais e concretos. O Legislativo edita normas; o 
Executivo pratica atos segundo as normas. Nesta sinergia de funções é que residem a 
harmonia e independência dos Poderes, princípio constitucional (art.2°) extensivo ao 
governo local. Qualquer atividade, da Prefeitura ou Câmara, realizada com usurpação de 
funções é nula e inoperante”. Sintetiza, ademais, que "todo ato do Prefeito que infringir 
prerrogativa da Câmara - como também toda deliberação da Câmara que invadir ou retirar 
atribuição da Prefeitura ou do Prefeito - é nulo, por ofensivo ao princípio da separação de 
funções dos órgãos do governo local (CF, art.2° c/c o art.31), podendo ser invalidado pelo 
Poder Judiciário”. {Direito municipal brasileiro, 15aed., atualizada por Márcio Schneider 
Reis e Edgard Neves da Silva, São Paulo, Malheiros, 2006, p.708 e 712).

*

Deste modo, quando a pretexto de legislar, o Poder Legislativo 
administra, editando leis de efeitos concretos, ou que equivalem na prática a verdadeiros 
atos de administração, viola a harmonia e independência que deve existir entre os 
Poderes.#

Sobre o tema, cita-se julgado do TJ/RS:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
MUNICIPAL N° 615/2017, DO MUNICÍPIO DE PANTANO 
GRANDE. CADASTRO MUNICIPAL DE DOADORES DE 
SANGUE. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES A SECRETARIAS 
MUNICIPAIS. VÍCIO DE INICIATIVA CONFIGURADO. 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO 
EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VIOLAÇÃO 
AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS 
PODERES. 1. Lei n° 615/2017, de iniciativa do Legislativo 
Municipal, instituiu cadastro de doadores de sangue no município 
de Pantano Grande e estabeleceu procedimentos que visam 
divulgar, incentivar e conscientizar a doação de sangue. 2. A lei 
impugnada cria atribuições para a Secretaria Municipal de
Saúde e para a Secretaria Municipal de Educação, em
desrespeito à competência privativa do Chefe do Poder
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Executivo, insculpida nos artigos 60, inciso II. alínea d: e 82.
incisos IH e Vil, da Constituição Estadual. 3. Ofensa ao
princípio da separação e independência dos Poderes no
âmbito municipal, consagrado nos artigos 8°, caput, e 10. da
Constituição Estadual. JULGARAM PROCEDENTE. UNANIME. 
(Ação Direta de Inconstitucionalidade N° 70079286480, Tribunal 
Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil 
Santos, Julgado em 04/02/2019). (Grifei).

Não fosse suficiente, a propositura deveria estar acompanhada de 
estudo do impacto orçamentário-financeiro, conforme dispõe a Lei Complementar n° 101, 
de 04 de maio de 20002.

2 Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao património público a geração de 
despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17.
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa 
será acompanhado de:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercido em que deva entrar em vigor e nos dois 
subseqiientes;
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei 
orçamentáría anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentáhas.
§ Is Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:
I - adequada com a lei orçamentáría anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja 
abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a 
realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;
II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárías, a despesa que se conforme com as 
diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas 
disposições.
§ 2s A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo 
utilizadas.
§ 32 Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei 
de diretrizes orçamentárías.
§ 42 As normas do caput constituem condição prévia para:
I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;
II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3° do art. 182 da Constituição.
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória 
ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período 
superior a dois exercícios.
§ I2 Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa 
prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
§ 2S Para efeito do atendimento do § 1e, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou 
aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 12 do art. 42, devendo 
seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou 
pela redução permanente de despesa.
§ 3S Para efeito do § 2S, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de alíquotas, 
ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
§ 4s A comprovação referida no § 2a, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologia de 
cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do plano 
plurianual e da lei de diretrizes orçamentárías.
§ 5a A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das medidas referidas no 
§ 22, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar.
§ 62 O disposto no § 12 não se aplica às despesas destinadas ao serviço da divida nem ao reajustamento de 
remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição.
§ 7- Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.
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POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, esta Procuradoria 
Legislativa opina pela inviabilidade técnico-jurídica do PLL n. 030/2019.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho (RS), 30 de abril de 2019.

Mateus Fpntan^Casali 
Assessor Jurídico qa Ntesa Diretora 

OAB/RS 75^02
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Porto Alegre, 6 de maio de 2019.

Orientação Técnica IGAM n218.497/2019.

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.".

I.

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 sistémico, 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.

II.

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 § l2do 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 sistémico 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 httD://portalms.saude,gov.br/gestao-do-sus/proBramacao-reeulacao-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 sistémicas 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. 22 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.

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.

III.

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.

OIGAM permanece à disposição.

m
Rita de Cássia Oliveira

OAB/RS 42.721 
Consultora do IGAM
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Protocolo n°: 26551 
Em: 08/05/2019 - 08:20:23

(X) Solicitação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Solicita Retirada

PLL 030/19

Institui campanha "Oftalmologista na Escola" no Município de Carazinho, dispondo sobre a 
' realização de exames oftalmológicos parà alunos das escolas públicas e dá outras providências.

Sala Antônio Libório Servian, em 08 de maio de 2019.

Janete Ross de Oliveira - PSB

• Espaço reservado a Diretória de Expediente


