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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
89/2020

Matéria: PLL 033/2020

DIREITO CONSTITUCIONAL E 
ADMINISTRATIVO. SAÚDE.

Ementa:
DIREITO
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA. AUTORIA DE 
VEREADOR. ALTERAÇÃO DA LEI 7.087/2014. 
CONSTAR NO ROL DO ART. 1o CRIANÇAS 
MENORES DE 12 ANOS. AUTORIZAÇÃO DE 
AGENDAMENTO DE CONSULTAS POR 
TELEFONE. ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL.

Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Viviane Muller 
Menezes Nunes ao Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida 
orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n. 
035, de 24 de agosto de 2020, de autoria de vereador, que visa alterar o artigo da Lei n. 
7.807/2014, que dispõe sobre o Agendamento Telefónico de Consultas Medicas.

Os motivos foram devidamente apresentados.

É o breve relato, passa-se a fundamentar.

O projeto de lei apresentado visa alterar a Lei n. 7.807/2014, para 
que, alem de idosos e pessoas com deficiência, possam façam o agendamento de 
consultas nos postos de saúde por telefone também crianças com até 12 (doze) anos de 
idade, por meio de seus pais ou responsáveis. A exposição de motivos evidencia que a 
medida mostra-se necessária e plausível em razão da pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), uma vez que o agendamento realizado dessa evita o contato das crianças com 
as aglomerações nas filas dos postos de saúde.

A competência material é do Município de Carazinho, por envolver
nítido interesse local1.

i (CRFB): 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 pré*escolar e de ensino 
fundamental;
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O instrumento utilizado está correto, visto não envolver matéria que
deva ser disciplinada via lei complementar.2

No Projeto de Lei apresentado não se evidencia que o vereador 
tratou de regime jurídico de servidores públicos e/ou de criação, atribuições e estruturação 
de secretarias e órgãos do Poder Executivo, sendo que a inclusão de crianças de até 12 
anos no rol das pessoas que podem efetuar o agendamento via telefone em nada alterará a 
estrutura já existente, podendo, inclusive, otimizá-la. Portanto, cabível a propositura neste 
aspecto.

Além disso, caso exista alguma despesa daqui advinda, ao que tudo 
indica, possui caráter irrelevante, de sorte que se dispensa a apresentação de impacto 
orçamentário-financeiro.

Aliás, a criação de despesas ao Poder Executivo por parte de 
vereador quando da proposta de lei, por si só, é incapaz de caracterizar o vicio de iniciativa, 
a menos que faça referência aos servidores públicos e/ou organização administrativa.

Convém dizer, ainda, que o Poder Executivo manterá integralmente 
o seu poder de regulamentação quanto às atividades desenvolvidas com relação à matéria, 
não havendo, por assim dizer, usurpação de competências.

Portanto, conclui-se que não há qualquer óbice constitucional ou 
legal à aprovação da proposição, passando a matéria, exclusivamente, por um juízo de 
conveniência e oportunidade dos poderes executivo e legislativo.

No mais.

VI • manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino 
fundamental; (Redação dada pela Emenda Constitucional ns 53, de 20061
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.

2 (IOM): 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.
§ le Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara de Vereadores.
§ 22 As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, a partir da publicação dos 
projetos.
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A alteração da norma proposta visa tão somente estender o direito 
de crianças a terem essa facilidade no momento do agendamento de consultas, o que vai 
de encontro com os preceitos constitucionais do art. 227 da Constituição Federar, bem 
como a previsão do art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente4.

Por fim, com relação à alteração do termo “portador de deficiência” 
para “pessoa com deficiência", mostra-se correta, pois observa a nomenclatura utilizada 
internacionalmente e em nada altera o objeto da norma.

Por tais razões, esta Procuradoria Legislativa opina pela viabilidade
técnico-jurídica do PLL 035/2020.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho - RS, 27 de agosto de 2020.

t Aj&t
Nafani Beffart do Nascimento

Assessora Jurídica da Mesa Diretora 
OAB/RS 89.366

3 Art. 227 é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito ò 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, è liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
4 Art. 4? É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à vida, è saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção c socorro em quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública.
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