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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
172/2019

Matéria: PLL 68/2019
Ementa: DIREITO À SAÚDE. PROJETO DE LEI. 
AUTORIA DE VEREADOR. CRIA O SISTEMA 
MUNICIPAL DE REGISTRO DE CÂNCER. MATÉRIA 
DE INICIATIVA LEGISLATIVA NÃO PRIVATIVA. 
DIREITOS FUNDAMENTAIS PRESERVADOS. VÍCIOS 
INEXISTENTES. ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela Comissão Processante ao 
Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, 
em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do projeto de lei n° 68, de 23 de julho de 
2019, de autoria de vereador, que Dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de 
Registro de Câncer no Município de Carazinho (SISCAN).

Os motivos foram apresentados.

É o brevíssimo relato.

O projeto de lei institui o Sistema Municipal de Câncer (SISCAN), 
com a finalidade de coleta e ordenamento permanente de dados de casos de tumores 
malignos detectados em cidadãos residentes no Município. Define os objetivos e torna 
obrigatória a notificação ao SISCAN de todo e qualquer caso confirmado de tumor maligno 
em munícipes. Refere que o acesso aos dados é público, garantidas as justificativas 
técnicas e respeitados os preceitos éticos e morais, sendo mantido em sigilo os dados 
identificadores dos cidadãos portadores de tumores.

Segundo a exposição de motivos:

O conhecimento epidemiológico é fundamental para a organização das ações de 
saúde coletiva. Conhecer as doenças e entender como elas ocorrem na sociedade 
é requisito básico para a organização de atividades de controle e prevenção. Os 
tumores malignos estão entre as principais causas de mortalidade. A criação do 
SISCAN Sistema Municipal de Registro de Câncer pretende ampliar o grau de 
conhecimento sobre essas doenças no município, através de um mapeamento 
detalhado. Ao tornar obrigatória a notificação de todo e qualquer caso confirmado 
de tumor maligno no município, a partir da informação dos médicos envolvidos 
através dos exames e diagnósticos, possibilita-se a criação de um sistema público 
permanente, que permitirá o acompanhamento com base anual de todos novos 
casos de neoplasias. O sistema poderá fornecer informações sobre os principais 
locais anatômicos de ocorrência, assim como dados sobre a faixa etária, sexo e 
ocupação profissional dos cidadãos que apresentarem casos novos de tumores 
malignos. O SISCAN poderá contribuir para a identificação dos grupos 
populacionais com risco para neoplasias, o que permitirá que a Prefeitura, através 
da Secretaria Municipal da Saúde, organize ações de controle e prevenção. Outra 
finalidade do Sistema é propiciar condições para a realização de estudos e 
pesquisas, que poderão ser desenvolvidas através do acesso às informações do 
SISCAN. Assegura-se também no presente Projeto de Lei, o sigilo dos dados de 
cidadãos portadores de neoplasias, em respeito aos princípios de bioética. Essa 

' iniciativa tem proposta similar a de outro projeto de nosso gabinete, aprovado
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recentemente, inclusive com parecer técnico favorável do Departamento Jurídico 
desta Casa Legislativa, que cria o Cadastro Único dos Doadores de Sangue no 
Município de Carazinho, o qual permitirá o mapeamento e identificação de cada 
tipo sanguíneo dos doadores voluntários, permitindo maior agilidade nas situações 
emergenciaís, onde cada instante é fundamental para salvar vidas.

A competência material para legislar sobre proteção e defesa da 
saúde é concorrente entre União, estados e Distrito Federal1. Inobstante isso, certo é que 
o Município de Carazinho, possui, também, competência para legislar sobre o assunto, 
desde que não contrarie as demais normas2.

Já a iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo 
está umbilicalmente ligada á criação de cargos, funções e regime jurídico dos servidores 
públicos e à criação, estruturação e atribuições de secretarias e órgãos da Administração 
Pública, conforme consta na Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e, por 
simetria, na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul (CERS) e na Lei Orgânica do 
Município de Carazinho (LOM)3.

(CF/1988): Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
]

XII • previdência social, proteção e defesa da saúde;

i

[...]
\

[-)
2 (CF/1988) Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da 
obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;
IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de 
interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
VI • manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de

fRedacão dada pela Emenda Constitucional n° S3, de 2006)
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da 
população;
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano;
IX - promover a proteção do património histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora 
federal e estadual.
(LOM): Art. 18 - Compete à Câmara Municipal, com sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de 
competência do Município, especialmente sobre:

ensino fundamental;

[...]
XXIII - Legislar sobre assuntos de interesse local.

3 (CRFB): Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1° São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I • fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua 
remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da 
administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 18. de 1998)
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A vedação ao aumento de despesas, por sua vez, encontra-se 
restrita às matérias privativas do Chefe do Poder Executivo4 (matéria também constante 
nas leis estaduais e nas lei orgânicas municipais), de sorte que a criação de despesas ao 
Poder Executivo por parte de vereador quando da proposta de lei, por si só, é incapaz de 
caracterizar o vício de iniciativa, a menos que faça referência aos servidores públicos e/ou 
organização administrativa.

Nesse sentido seguem dois precedentes advindos do STF, senão
veja-se:

Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só 
poderá ser proposto pelo chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da 
iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no art. 61 da 
Constituição do Brasil - matérias relativas ao funcionamento da administração 
pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. 
Precedentes. [ADI 3.394, rei. min. Eros Grau, j. 2-4-2007, P, DJE de 15-8-2008.)

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

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a 
organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios:
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84. 
VI; (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 32, de 2X1)
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, 
remuneração, reforma e transferência para a reserva. (Incluída pela Emenda Constitucional n° 18. de 1998)
§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação â Câmara dos Deputados de projeto de lei 
subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com 
não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
(CERGS): Art. 60. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional n.° 67. de 17/06/14)
II • disponham sobre:
a) criação e aumento da remuneração de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou 
autárquica;
b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de 
civis, e reforma ou transferência de militares para a inatividade;
c) organização da Defensoria Pública do Estado;
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:
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.

4 (CRFB): Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista:
I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3o e §

II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público.

4o;
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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, ret. min. Cármen 
Lúcia, j. 1°-8-2011, P, DJE de 26-8-2011.]

Fácil perceber que a Corte Suprema, além de entender que não há 
vícios de iniciativa para todo e qualquer projeto de lei de parlamentar que crie despesas ao 
Poder Executivo, também entende não haver vícios quando tais projetos estabeleçam 
procedimentos administrativos, desde que desvinculados das matérias de competência 
privativa do Chefe do Poder Executivo.

Lançadas tais premissas e lendo cada artigo do projeto de lei 
apresentado, não se evidencia que o vereador transgrediu o chamado princípio da 
reserva de administração, já que não tratou de regime jurídico de servidores públicos e 
nem da criação e/ou alteração de atribuições e estruturação de secretarias e órgãos do 
Poder Executivo, ainda que nos objetivos traçados (PLL n° 68/2019, art. 7o) constem 
verdadeiras ações afirmativas, como a realização de mapeamento de todos os novos 
casos de tumores e a manutenção de cadastro devidamente atualizado.

Isso porque o só fato de o projeto de lei prever ações que são 
direcionadas ao Poder Executivo não retira deste o poder integral de regulamentar a 
norma, momento em que poderá disciplinar cada nuance envolvendo a matéria, inclusive 
as atribuições de órgãos e secretarias.

Neste ponto, aliás, convém esclarecer que sequer há necessidade 
do previsto no art. 7o da proposição, considerando que o poder regulamentar decorre do 
próprio texto constitucional5, por óbvio não havendo, aqui, também, vício de iniciativa.

O instrumento utilizado, da mesma forma, mostra-se correto, uma 
vez não envolver matéria que deva ser veiculada mediante lei complementar6.

5 (CRFB): Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
[•••]
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel 
execução;
[...]

6 (LOM): Art. 28. Serão objeto de lei complementar:
I • Código de Obras;
II - 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.
§ 1o Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara de 
Vereadores.
§ 2° As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, a partir da 
publicação dos projetos.

\
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Quanto à eventual criação de despesa, importa esclarecer que a 
não correspondência da lei com os ditames de gestão e responsabilidade fiscal, como nos 
casos de ausência da indicação de fonte de custeio, não importa em inconstitucionalidade 
da mesma, e sim na suspensão de sua eficácia7.

A despeito disso, a possível despesa advinda da presente minuta 
de lei, provavelmente, enquadra-se nos chamados gastos irrelevantes, previstos na LDO 
20198, os quais dispensam o cumprimento dos requisitos da LC n° 101/2000.

Por fim, ressalva-se que a divulgação dos dados deve respeitar os 
direitos fundamentais dos pacientes, como a intimidade, honra e nome, o que também 
deve ser observado pelo Prefeito Municipal ao regulamentar a lei.

Nesse sentido é o precedente do TJRS:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DO RIO 
GRANDE. LEI DE INICIATIVA DO LEGISLATIVO QUE DETERMINA A 
DIVULGAÇÃO DE LISTAS DE ESPERA EM CONSULTAS, EXAMES E 
CIRURGIAS ELETIVAS. VÍCIO DE INICIATIVA INEXISTENTE. VIOLAÇÃO À 
INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. A 
lei municipal, de iniciativa do Poder Legislativo, que determina a divulgação de 
listas de espera de consultas, exames e cirurgias eletivas pelo s/stemapúblico de 
saúde do Município não padece de vício de iniciativa, na medida em que não cria 
atribuições à Secretaria Municipal de Saúde, tampouco interfere no funcionamento 
do serviço de saúde. 2. Norma que objetiva a concretude do principio 
constitucional da publicidade dos atos administrativos, resguardando sua 
transparência. Constitucionalidade de leis similares, editadas em outros 
Municípios, reconhecida por este Órgão Especial. 3. Violação à privacidade dos 
pacientes que não se verifica, mormente porque não há obrigatoriedade de 
divulgação de prontuário médico e/ou diagnóstico. Ademais, a lei prevê 
regulamentação daquilo que for cabível pelo Poder Executivo, ocasião em 
que poderão ser adotadas medidas visando à proteção das informações a 

divulgadas. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. UNÂNIME.(Ação Direta de Inconstitucionalidade, N°
ser

7 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n° 4.306, de 27 de novembro de 2006, do Município de 
Mogi Guaçu, que isenta do pagamento do transporte coletivo do Município o cidadão beneficiário do programa 
federal "LOAS". Ausência de previsão orçamentária. criando ônus ao Executivo, sem indicação de fonte de 
custeio que não induz à inconstitucionalidade da norma. Matéria reservada ao Poder Executivo. Vicio de 
iniciativa e violação ao princípio de separação dos poderes. Violação aos arts. 5o, 47, II, XIV. XVIII e 25 da 
Carta Bandeirante, aplicáveis ao Município por força do princípio da simetria constitucional, insculpido no art. 
144 da citada Carta. Ação procedente. (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2255454-20.2018.8.26.0000; 
Relator (a): Xavier de Aquino; órgão Julgador: órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo • N/A; Data do 
Julgamento: 12/06/2019; Data de Registro: 01/07/2019)
8 (Lei Municipal n° 8.398/2018): Art. 16. Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o art. 16,1 e II, da LC n° 101/2000, 
quando for o caso. deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou de sua 
dispensa/inexigibilidade.
§ 1o Para efeito do disposto no art. 16, § 3o, da LC n° 101/2000, serão consideradas despesas irrelevantes 
aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento 
da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2019, em cada evento, não exceda aos valores limites 
para dispensa de licitação fixados nos incisos I e II do art. 24 da Lei Lei n° 8.666/93, conforme o caso.
§ 2o No caso de despesas com pessoal e respectivos encargos, desde que não configurem geração de 
despesa obrigatória de caráter continuado, serão consideradas irrelevantes aquelas cujo montante, no 
exercício de 2019, em cada evento, não exceda a 12 (doze) vezes o menor padrão de vencimentos.
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70080943996. Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS. Relator: Ricardo Torres 
Hermann. Julgado em: 27-05-2019)

Atento a isso, o projeto de lei prevê, no caput do art. 5o, que “O 
acesso aos dados do SISCAN é público, garantidas as justificativas técnicas e respeitados 
os preceitos éticos e morais”, e, no respective parágrafo único, que ué mantido sigilo 
referente aos dados identificadores dos cidadãos portadores de tumores”, motivo pelo qual 
não padece de vicio de inconstitucionalidade também neste ponto.

É o fundamento.
i

POR TAIS RAZÕES, opina-se pela viabilidade técnico-jurídica do
PLL n° 68/2019.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho, 05 de agosto de 2019.

Luís Fernando Bourscheid 
Procurador doHpder Legislativo 

Matríoítt 50020 
OAB/R&93.542
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