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Senhor Presidente,

Senhores Vereadores

Presidente
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PROJETO DE LEI N.O 05/2020

e cÂulnA MUNtctpAL oa esrÂNcrA runísrtcA DE nteetnÃo PIRES

APROVOU:

Art. 10 A Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires e

entidades conveniadas da área da saúde disponibilizaráo em seus websites na

internet, relação de endereços que compõem as suas unidades de saúde que

funcionam através do Sistema Unico de Saúde e que prestam serviços clínicos e

ambulatoriais.

Parágrafo único - Nesse sentido entende-se por informação, o nome,

especialidade, horários dos plantões de seus médicos, bem como o número

de telefone, site da ouvidoria municipal da saúde e outras informações que

acharem essenciais.

Art. 20. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta

de dotação orçamentária própria.

Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala "Roberto Bottacin Moreira", 06 e fevereiro de 2020

Ve Ama Dias
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"Dispõe sobre a publicação, via internet, de
informações sobre os,plantões médicos nas
unidades do Sistema Unico de Saúde (SUS),
no Município da Estância Turística de Ribeirão
Pires."
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JUSTIFICATIVA

A presente propositura visa dar publicidade, via internet, sobre as escalas de

plantÕes médicos das unidades de saúde do município da Estância Turística de

Ribeirão Pires, da Administração Direta ou conveniada, informando o nome do

médico, sua especialidade, bem como demais informações essenciais.

Esse mecanismo torna viável a fiscalização, principalmente das entidades que

atuam na área da saúde e possuem convênio com a Prefeitura. A medida visa evitar

que médicos plantonistas se ausentem de seus plantÕes em unidades públicas para

fazer algum atendimento particular, retornando antes do término do plantão e

recebendo integralmente pelo mesmo, bem como outras possíveis fraudes.

Através do site da Prefeitura, qualquer munícipe poderá fiscalizar os plantões

médicos. O projeto prevê também a divulgação do telefone e site da Ouvidoria da

Saúde, assim, os pacientes que se sentirem prejudicados, pela ausência do médico

que deveria estar de plantão ou por outro motivo, poderão fazer sua reclamação.

O presente projeto além de se pautar na supremacia do interesse público,

também defende que o dinheiro público empregado seja utilizado com

responsabilidade, sendo aplicado quando realmente for prestado o serviço, trazendo

economia para os cofres públicos, pois, evita fraudes.

A presente propositura está amparada pelo princípio da legalidade que preza

pela atenção e submissão às leis, respeitando os interesses coletivos acima dos

interesses privados; Da moralidade, pois visa preservar a ética e a moral nos termos

da lei em todas as ações por parte dos agentes públicos; Da publicidade, uma vez

que defende a priorizaçáo da transparência e da prestação de contas em todas as

ações que envolvam recursos públicos e por fim o da eficiência que preza pela

execução dos serviços públicos com qualidade, respeitando o bom uso do

orçamento público, ou seja, sem desperdícios.

Ante o exposto, trago aos Nobres Pares o presente projeto e solicito o voto

favorável para seu devido processamento e aprovação.

[,
Partido

ry Dias
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DEPARTAMENTO JU tco

Processo: ne OG|2O2O- Plenário - Projeto de Lei ne OSl2O2o

Proponente: Vereador Amaury Dias

Assunto: Dispõe sobre a publicação, via internet, de informações sobre os plantões médicos

nas unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) no Município da Estância Turística de

Ribeirão Pires.

O Vereador Amaury Dias apresentou Projeto de Lei ns O5|2O2O à Câmara Municipal, que

objetiva dispor sobre a publicação, via internet, de informações sobre os plantões médicos

nas unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) no Município da Estância Turística de Ribeirão

pires. O referido projeto foi remetido a esta Assessoria Jurídica e Administrativa, para emissão

de parecer.

Eis síntese do essencial. Passo ao parecer.

PARECER J

Trata-se do projeto de lei apresentado Nobre Vereador que dispõe sobre divulgação de

informações referente aos plantões médicos nas Unidades Básicas de Saúde e todas as suas

conveniadas, no âmbito do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires, e dá outras

providências.

O presente projeto de lei atende o interesse local, nos termos do art. §e, l, da Lei O

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone: 4827-1519
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Municipal.

Ainda, o vereador detém legitimidade para deflagrar o processo legislativo posto que a

iniciativa para o processo legislativo, em regra, é comum. A iniciativa privativa, por ser uma

norma de natureza restritiva, é exceção, sendo "válida, nesse ponto, a lição da hermenêutica

clássica, segundo a qual as exceções devem ser interpretadas de forma restritiva."

(CAVALCANTE FILHO, 20L3, p.72).

Assim, as hipóteses de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo são apenas e tão

somente aquelas previstas no texto constitucional: artigos 93, caput;96, le ll;!27, § le;51, lV;

52, Xlll;73, caput clc96;61, § 1e; 165, la lll. Os quais correspondem, simetricamente, ao art.

37, da Lei Orgânica Municipal.

O rol de iniciativas privativas do Chefe do Executivo, portanto, é estrito e não admite

interpretação ampliativa; do contrário, ocorreria subversão e/ou perturbação do esquema

organizatório funcional estabelecido na CF, base do princípio da conformidade funcional, que

rege a interpretação dos dispositivos constitucionais. Em palavras mais simples, o intérprete

da Constituição não pode chegar a uma conclusão que altere "a repartição de funções

constitucionalmente estabelecidas pelo constituinte originário, como é o caso da separação de

poderes" (LENZA, 2OLt, p. t481.

Quanto à matéria de fundo, não há qualquerviolação ao conteúdo materialconstitucíonal

A Constituição Federal, no artigo 37, prevê: "A administração pública direta e indireta de

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...".

Mais especificamente sobre a matéria, o § 3e, ll, do art. 37 daCF/88 estabelece um comando

para que a lei infraconstitucional discipline as formas de participação do usuário na

administração pública direta e indireta, regulando especialmente: o acesso dos usuários a

registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no a

5e, X e XXX|ll.

\-

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone: 4827-1519
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Na mesma esteira, o artigo 5e, inciso XXXlll, daCFl88, prevê o direito fundamental ao acesso à

informação: "todos têm díreito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de

responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade

e do Estado".

\-

Destarte o Projeto de Lei em epígrafe está em consonância com o regramento constitucional

sobre transparência do serviço público da saúde. Além disso, a determinação que se pretende

instituir também encontra am paro na legislação infraconstitucional.

A Lei Federal ns 72.527, de L8 de novembro de 2011, regula o direito ao acesso a informações

previsto no artigo 5e, inciso XXXlll, da CF/88, disciplinando os procedimentos a serem

observados pela União, Estados, DF e Municípios para a garantia dessa prerrogativa pública.

lmportante, nesse caso, transcrever o art. 3e, que institui as diretrizes da publicidade das

informações de interesse coletivo ou geral:

Art. 3e Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a

asseguror o direito fundamentol de acesso à informação e

devem ser executodos em conformidode com os princípios

básicos do administração pública e com os seguintes

diretrizes:

I - obseruôncio do publicidode como preceito geral e do sigilo

como exceção;

ll - divulgoção de informoções de interesse público,

i ndependentemente d e soli cita ções;

lll - utilização de meios de comunicoção viabilizados pela

tecnologia do informação;

lV - fomento ao desenvolvimento do culturo de

no ad mi nistração pública;

Rua: loão Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone: 4827-1519
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V - desenvolvimento do controle sociol do administroção

público.

Sendo assim, o projeto em epígrafe não interfere em atos de gestão administrativa, mas,

apenas disciplina a divulgação de informações importantes para a comunidade local, nos

termos do art. nos artigos 24, § 2e,47, incisos XVll e Xvlll, 166 e L74 da Constituição Estadual

(aplicados aos municípios por força do artigo 144 do mesmo diploma legal).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já pacificou a jurÍsprudência quanto à divulgação de

dados de serviço e/ou gestão pública, conforme julgado abaixo:

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei ns 7L.52U2000 do Estado do Rio Grande do Sul.

Obrigação do Governo de divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos

de obras públicas. Ausência de vício formal e material. Princípio da publicidade e da

tra nsparência. Fiscalização. Constituciona lidade.

7. O art. 22, inciso XXVll, da Constituição Federal atribuiu à

União a competência paro editor normos gerais de licitações

e contratos. A legislação questionoda não troz regromento

geral de controtos administrativos, mos simplesmente

determino o publicação de dodos básicos dos contratos de

obras públicas realizadas em rodovias, portos e oeroportos.

Suo incidêncio é pontuol e restrita d contrdtos específicos da

administroção público estoduol, corecendo, nesse ponto, de

teor de generalidode suficiente pard cdrocterizá-lo como

"normo gerol".

2. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa

oficial e na internet dodos relativos d contratos de obras

públicos não depende de iniciativa do chefe do

Executivo. A lei em questão não crio, extingue ou

órgão administrativo, tompouco confere novo atribuição

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone: 4827-1519
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órgão do administração público. O Íato de o regra estar

dirigido oo Poder Executivo, por si só, não implica que ela

deva ser de iniciotivo privotivo do Governodor do Estado' Não

incide, no coso, o vedação constitucional (CF, art. 67, § 7e, ll,

e).

3. A legislação estaduol inspiro'se no princípio da publicidode'

no suo vertente mais específica, o da tronsporência dos atos

do Poder Púbtico. Enquodra-se, portanto, nesse contexto de

oprimoramento da necessário tronsporência das atividodes

odministrativas, reafirmondo e cumprindo o princípio

constitucional da publicidade da administração pública (art'

37, caput, CF/88).

4. É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle

erterno do administroção público, o qual lhe loi outorgado

expressomente pelo poder constituinte, implemente medidos

de oprimoramento da sua fiscolização, desde que respeitados

as demais balizas da Carto Constitucionol, Íato que oro se

veriftco.

5. Não ocorrêncio de violoção aos ditomes do art, 767' I e ll'

da Corta Mogno, pois o custo gerodo poro o cumprimento da

normo seria irrisório, sendo todo o aporoto odministrotivo

necessário oo cumprimento do determinoção legdl

preexistente.

6. Ação julgoda improcedente. ADI 2.444 RS. DATA DE

PUBLTCAçÃO DtE O2/02/201s - ATA Ne 7/207s. DtE ne

divulgado em 3o/07/2075.

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone: 4827-1519
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Diante do exposto, opinamos pela CONSTITUCIONALIDADE e LEGALIDADE da propositura do

projeto em questão, podendo ser apreciado pelo E. Plenário desta Casa.

Essas são as considerações a serem feitas a respeito, sem embargo de outros entendimentos

em sentido contrário, para com osquais manifestamos, desde já, o nosso respeito.

Ribei res, L2 de fevereiro de 2O2

PATRICIA PINTO SAN

DE ASSU JU

oAB/SP 173.818

Rua: loão Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone: 4827-1519
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colltssÃo PERMANENTE DE REDAçÃo p JUsrIçA

Projeto de Lei n." OO5|2O2O

Autoria: Vereador Amaury Dias

coNcLusÕps FINAIS

Trata-se de Projeto de Lei n." oo512020 de autoria do vereador Amaury

Dias, que "Dispõe sobre a publicaçáo, via internet, de informações sobre

os plantões médicos nas unidades do Sistema Unico de Saúde (SUS), no

Município da Estância T\rrística de Ribeirão Pires"'

sob os aspectos jurídicos, a Assessoria Jurídica desta casa, em seu bem

fundamento náo vislumbrou óbices legais, assim opinamos pela

emissáo de parecer favorável ao prosseguimento do projeto apresentado,

ficando a decisão final quanto ao mérito ao Egrégio Plenário.

Câmara Municipal da Estância Turís Ribeiráo Pires, 13 de

fevereiro de 2O2O

Vereador Luiz

Pre te

Paixáo

V - Presidente

Vereador José

Mem

.v1er
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CowSSSÃO PERMANENTE DE FINANçAS E ORçAMENTO

Projeto de Lei n'." OOS I2O2O

Autoria: Vereador Amaury Dias

coNcLUsÕPs FINAIS

Trata-se de Projeto de Lei n." oo5l2020 de autoria do vereador Amaury

Dias, que "Dispõe sobre a publicação, via internet, de informações sobre

os plantões médicos nas unidades do Sistema Único de Saude (SUS), no

Município da Estância Turística de Ribeirão Pires"'

Sob os aspectos jurídicos, a Assessoria Jurídica desta casa, em seu bem

fundamento não vislumbrou óbices legais, assim opinamos pela

emissão de parecer favorável ao prosseguimento do projeto apresentado,

Íicando a decisão Íinal quanto ao mérito ao Egrégio Plenário.

Câmara Municipal da

fevereiro de 2O2O.

Turística de Ribeirão Pires, 13 de

t-

te

Vereador Joáo da Silva Lessa

Vice - te

Vere

Membro

Sousa



ESTADO DE SÃO PAULO

cÂuanl MUNIcTPAL DE ruselRÃo PTRES

RELAToRTo DE voreçÕes
Pauta da Sessão Ordinária do 10 Período de 2020

Data e Hora: 201021202014:00
Votação: Primeira
Resultado: Aprovado por unanimidade
Votos: Favoráveis (17)

pL-ooífzoZ,

1. Amaury Dias Pereira ravoRÁvel

2. Anselmo [t/artins Pereira revonÁvel
3. Archeson Pedroza Teixeira FAVORÁVEL

4. Arnaldo Pereira de Souza FAVORÁVEL

5. Danilo Afonso de Carvalho FAVORÁVEL

RÁVEL

7. Edson Savietto FAVORÁVEL

8. Flávio Gomes da Silva FAVORAVEL

9. Humberto D'orto Neto

10. João Da Silva Lessa

11. José Geraldo Pereira Xavier F

FAVORÁVEL

12. José Nelson da Paixão FAVORÁVEL

13. José Nelson de Barros FAVORÁVEL

14. Paulo Cesar Ferreira FAVORÁVEL

15. Rogério Paulo Luiz FAVORÁVEL

16. Rubens Fernandes da Silva FAVORÁVEL

17. Silvino Dias de Castro Filho FAVORÁVEL

Rua João Domingues de Oliveira, no 12 - Cep: 09400-250, Centro, Ribeirão pires - Sp
Fone: (11) 4821-1500 - E-mail: contato@camararp.sp.gov.br

Página 9 www.camararp.legtech.com.br

6. Edmar Donizete Oldani

FAVORÁVEL

ry



ESTADO DE SÃO PAULO

cÂunna MUNICIPAL DE RIEEINÃO PIRES

RELATORIO DE VOTAçOeS
Pauta da Sessão Ordinária do 1o Período de 2020

Projeto de Lei No0005/2020 Legislativo

Data e Hora: O5lO3l2O2014:00
Votação: Segunda
Resultado: Aprovado por unanimid
Votos: Favoráveis (17)

2. Anselmo lt/artins Pereira FAVORÁVE L

3. Archeson Pedroza Teixeira FAVORAVI L

4. Arnaldo Pereira de .FAVORÁiVI L

FAVoRÁVI5. Danilo Afonso de L

6. Edmar Donizete Oldani 
,. FAVORÂVI L

7. Edson Savietto FAVGRAVE L

B. Flávio Gomes da Silva FAVORAVT iL

9. Humberto D'orto Nêto : . FAVORÁVI ik
10. João Da Silva Lessâ

::::
FAVORÁV it,= ,,

1'1. José Geraldo Pereira Xavier FAVGRÁVÉ

12. José Nelson da Paixão L
l

13. José Nelson de Barros

14. Paulo Cesar Ferreira FAVORÁVEL

15. Rogério Paulo Luiz FAVORÁVEL

16. Rubens Fernandes da Silva FAVORÁVEL

17. Silvino Dias de Castro Filho FAVORÁVEL

*

Rua João Domingues de Oliveira, no 12 - Cep: 09400-250, Centro, Ribeirão Pires - SP
Fone: (1 1) 4827-1500 - E-mail: contato@camararp.sp.gov.br

Página 7 www.camararp.legtech.com.br
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1. Amaury Dias Pereira FAVORAVEL

FAVORAVEL



fr&!ffru 9,tw@'r& §sf&ü{p ffurí§f w d*§í$*fr& srcr
frfndo d**mft$fs

v

Ribeirão Pires, 05 de março de 2020

Ofício n' 036.03.2020

Senhor Prefeito:

Tem o presente a finalidade de encaminhar

a Vossa Excelência, cópia dos Autógrafos nos. 6606, 6607, 6608, 6609,

6610, 6611, 6612 e 6613, cujos projetos de lei foram aprovados na

sessão ordinária realizada nesta data.

Aproveito o ensejo para renovar os protestos

de estima e apreço.

Atenciosamente,

Vereador Archeso roza Teixeira

Presidente

Ao
Excelentíssimo Senhor
ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de
Ribeirão Pires - SP
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AUTOGRAFO No 6612, DE 05 DE MARÇO DE 2.020
(Projeto de Lei no 005/20 - C.M.)

A Câmara Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, Estado de
São Paulo, em Sessão Ordinária realizada no dia 05 de março de 2.020, e em
cumprimento ao disposto no artigo 40, da Lei Orgânica do Município, aprovou o
seguinte Projeto de Lei:

Dispõe sobre a publicação, via internet, de
informações sobre os plantões médicos nas
unidades do Sistema Único de Saúde (SUS), no
Município da Estância Turística de Ribeirão Pires.-
(Autoria: Vereador Amaury Dias Pereira)

Art. 10 A Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires e

entidades conveniadas da área da saúde disponibilizaráo em seus websites na

internet, relação de endereços que compõem as suas unidades de saúde que

funcionam através do Sistema Unico de Saúde e que prestam serviços clínicos e

ambulatoriais.

Parágrafo único - Nesse sentido entende-se por informação, o nome,

especialidade, horários dos plantÕes de seus médicos, bem como o número de

telefone, site da ouvidoria municipal da saúde e outras informações que acharem

essencrars

Art. 20. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta

de dotação orçamentária própria.

Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, em
05 de março de 2020 - 660. Ano da lnstalaçã*o o Município

Vereador Archeson roza Teixeira
Presidente

Publicado por afixação na Portaria da Câmara Municipal
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