
ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de I 5 de outubro de 98)

LEI N" í.853, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018.

"Dispõe sobre a obrigação do Executivo
em divulgar lista de consultas e exames
médicos realizados, bem como de lista de
espera das respectivas consultas e
exames".

O Presidente da Câmara Ít/unicipal de Jaciara

Faço saber que a Cámara aprovou e eu, nos termos do artigo 56, § Bo,

da Lei Orgânica do Município, promulgo a seguinte lei:

Art. 1o. Fica o Município de Jaciara/MT obrigado a apresentar mensalmente
o balanço de consultas e exames médicos realizados, bem como a divulgação da
lista de espera para a realização das mesmas.

Parágrafo único. Fica proibido a divulgação de consultas e/ou exames de
pacientes classificados como infectocontagiosos.

Gabinete da Presidência, 14 de novembro de 2018
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Art. 20. A divulgação dar-se-á através do canal oficial da prefeitura de
Jaciara/MT.

Art. 30. O Poder Executivo regulamentará no que couber e o que nâo conste
nesta lei, no prazo de até 90 (noventa) dias.

Art. 40. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 50. Revogam-se as disposições em contrário.
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI 11, DE 06 DE AGOSTO DE 2018.

A transparência no exercício dos atos administrativos consiste em

fundamento indispensável ao regular funcionamento do Estado Democrático de

Direito, o qual de forma organizada deve estar submisso a lei, e bem assim, à

fiscalização constante da sóciedade, o que impõe como conseqüência, a devida

publicidade dos atos Públicos.

Nesse sentido, a fiscalização constante da sociedade impõe como

consectário, a devida publicidade dos atos administrativos.

A publicidade dos atos administrativos, enquanto princÍpio que impÔe

a transparência no âmbito da administração pública, constitui mandamento de

natureza constitucional, constando no artigo 37 da Constituição Federal e no artigo

19 da Carta Estadual, respectivamente, dispositivos que, não por acaso, dão início,

em cada esfera, à normatização da administração pública.

Assim o projeto de lei em questáo visa garantir o principio da

transparência trazendo aos cidadãos Jaciarenses na esfera municipal a possibilidade

de acompanharem a dinâmica no atendimento das consultas e exames médicos

realizados e a se realizarem no município, na área da saúde municipal.

É certo que os artigos 60, inciso ll, alínea "d", 82, incisos lll e Vll'
ambos da Constituição Estadual, combinados com os artigos 6í, §1o, ll, "b"' e 84, lll,

da constituição Federal, impossibilitam que o Poder Legislativo instaure processo

estabelecenáo ou modificando estruturas, atribuiçÔes ou funcionamento da

administração pú
Prefeito Municipa
reservada ao ch

blica municipal, ou seja, são hipóteses de iniciativa reservada ao

l, contudo,
efe do Po

Constituicão Federal. bem como as descritas no art. 82. lll e Vll, são obieto do

Dresente oroieto de Iei. náo havendo que se dizer oue foi criado. extin to ou

modificado órqão administrativo. ou conferida nova atribuicãoaó ão da

admin istracão púb lica. a exiqir iniciativa leqislativa do chefe do Poder
Executiv o,

Assim, a criação de obrigação de divulgação de lista de espera em

consultas e exames médicos não fere os princípios da simetria, da independência e

da harmonia entre os Poderes, consagrados no artigo 10 da constituição do Estado.

Pode-se assim afirmar que o presente projeto de lei não tem como

escopo a criação ou o funcionamento de órgãos da administração pública, nem

interfere, modo direto, na prestação do serviço de saúde no Município de Jaciara, de

forma que não fere os princípios da simetria, da independência e da harmonia entre

os Poderes, consagrados no artigo í0 da Constituição do Estado. Ao revés, o que

pretende o projeto de lei em questão é legitimamente, dar máxima eficácia à
transparência administrativa.

Nesse sentido assim já decidiu nossos Egrégios Tribunais Patrios:

AçÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICíPIO D

FLÊRuo Jurucê, 
.l301 

- CentÍo - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól-7350
E-moil: contqto@comorojocioro.mt,govbr - www.comorojocioÍo.mt.govbr



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

NOVO HAMBURGO. LEI 2,97612016. AUSÊNCIA DE V|CIO DE

lNlclATlVA. DIVULGAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

óÁ eoucnçao INFANTIL MUNIcIPAL.í. A Lei 2'976/2016, que
;dispõe sobíe a determinação da divulgação da capacidade de

atendimento, lista nominal das vagas atendidas, total de vagas

iisponíveis, e a tista de espera das uagas para a Educação lnfantil

no' Município, e dá outras providências", conquanto deflagrada por

iniciativa.daCâmaraMunicipal,nãoconduzavíciodenatureza
formal do diptoma em tela. 2. Diploma legal que não disciplina. o

conteúdo, 
" 

iorma de prestação ou as atibuições prÓpias do.seruiço

público municipal relativo- à educação infantil, cingindo-se a
'especificaraobrigaçãodedivulgaçãoepublicidadedeinformações

aierca da capaõidade de atendimento, vagas preenchidas e a

preencher e citérios de ctassificação, cuja imperatividade iá decone
'ào propno mandamento constitucional constante do att 37' caput' da

Cife'. S. tnterpretação dos aft. 60, inc' ll, alínea "d", e 82' inc lll e
Vll da Constituição' Estadual que deve pautar-se pelo pincÍpio da

unidade da coistituição, viabitizando-se a concretização do direito

fundamentalàboaactministraçãopública,emespecialaquelaquese
refereaoamploacessoàeducaçãopúblicainfantil.4.NecesslUade
de se evitar - quando não evidente a invasão de competência - o

engessamento das funções do Poder Legislatiyo, o que equivaleia a

deáprestigiar suas atibuições constituciongis, de elevado relevo

insiitucioiat no Estado de Direito. 5. Constitucionalidade da norma

que se reconhece. AÇÃo DIRETA DE lNcoNSTlrucloNALlDADE
iulcnoe IMPRo-cEDENTE. uNÂNlME. (Ação Direta

delnconstitucionalidade No 70072679236, Tribunal Pleno, Tribunal de

Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em

24107t2017).

ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.O 4.61612017 
'

ôó üuruiôTpio É Úrnrr,rEo, QUE DlsPÔs soBRE A oBRIGAÇÁo

óÉ otvulcnÇÃo DE LlsrA DE ESPERA EM ooNSULTAS E

Éxnrraes MEblcos. NoRMA QUE NÃo INTERFERE No
ôorureuoo Do sERVIÇo DE sAÚDE' TAMPouco NA FoRMA

DE SUA PRESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO

PRECEITO DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS

PODERES. Ação direta de inconstitucionalidade improcedertte'

unânime. (AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ôRGÃo 'eópectRl - No 70075477570 (No cNJ:

031 1 87236.20 17 .8.21.7 000')

Assim sendo, solicitamos aos representantes dessa Casa de Leis' a
aprovação do Presente Projeto

Jaciara, 06 de osto de 2018.

Van
1
lra

ador Autor
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

PROJETO DE LEI N" 11, DE 06 DE AGOSTO DE 2018

"Dispoe sobre a obrigaçáo do Executivo
em divulgar lista de consultas e exames
médicos realizados, bem como de lista de
espera das respectivas consultas e
exames".

o Presidente da câmara de Vereadores do Município de Jaciara, Estado

de Mato Grosso,

FAzSABERqueoPlenáriodestaCasaaprovoueoPrefeitosancionaa
seguinte Lei:

Art. 10 Fica o Município de Jaciara/MT obrigado a apresentar mensalmente o

balanço de consultas e exames médicos realizados, bem como a divulgação da lista

de espera para a realização das mesmas.

Parágrafo único - Fica proibido a divulgação de consultas e/ou exames de

pacientes classificados como infectocontag iosos.

20 A divulgação dar-se-á através do canal oficial da Prefeitura de

Art. 30 0 Poder Executivo regulamentará no que couber e o que náo conste

nesta lei, no prazo de até 90 (noventa) dias.

Art. 40 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5o Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Vereador, 06 d agosto de 2018.

Vanderl e

Ve or Autor

Art.
Jaciara/MT.

CMJ
Fi.,9
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

PARECER J U RÍD ICO 07 2 I 20ta,

PROJETO DE IEI N9 LLI2OLA, DISPÔE SOBRE A

OERIGAçÃO DO EXECUI1VO EM DIVULGAR LISTA DE

CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS REAUZAOOS, BEM

COMO DE LISTA DE ESPERA DAs RESPECTIVAS

CONSULTAS E EXAMES.

RELATóRIO

O Projeto de Lei dispõe sobre a obrigação do Poder Executivo em

divulgar lista de consuhas e exames médicos realizados, bem como de lista de espera

das respectivas consuhas e exames.

Os autos vieram instruídos com os seguintes documentos, no

que importa a presente análise:

a) Mensagem ao Projeto de Lei;

b) Projeto de Lei.

ANÁUSE JURíDICA

No que diz com a constitucionalidade do Projeto de Lei, veriÍica-

se que a iniciativa do mesmo encontra amparo legal, e amolda-se ao artigo 30, I da

Constituição Federal, competindo ao Município legislar sobre assuntos de interesse

local.

ÂrL :lO. Comp€te aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;
- -.\

?-uÀ_ IJ+
hl

Ruo Jurucê, l30l - CentÍo - CEP: 78820-000 - JocioÍo-MT - Fone: (óó) 34ól -7350
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

O presente Projeto de Lei pode iniciar-se no Poder Legislativo,

pois não se pretendem criar ou aherar a estrutura ou a atribuição de Órgãos da

Administração Pública local, apenas obriga divulgação de lista de exames e consultas

realizadas e a lista de espera das mesmas, situação esta que não ahera nem modifica

os planos e estratégias de atendimento médico e laboratorial do município e muito

menos onera os cofres públicos.

Desta maneira, como apenas se pretende dar transparência

administrativa aos atos do Poder Executivo, relacionados à área da saúde, como dito

na mensagem ao Projeto de Lei, não se vislumbra nenhum vício de iniciativa.

Cumpre dizer que o Proieto de Lei não onera os cofres públicos, e

não invade a esfera privaüva de iniciativa de leis oriundas do Poder Executivo, já que não cria

cargos, empregos ou funções no âmbito municipal, nem no regime jurídim de servidores,

assim como não trata de matéria tributária, orçamentária e plano diretor, e não invade as

prerrogativas da organização administrativa do Poder Executivo.

Ressaha-se ainda, que a jurisprudência dos Tribunais pátrios tem

o entendimento de que normas que não tem como escopo a criação ou o

funcionamento de órgãos da administração pública, que não geram despesas, bem

como buscam dar maior transparência aos atos administrativos podem originar-se no

Poder Legislativo.

Nesse sentido:

nryt1

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-Ml - Fone: (óó) 34ó1-7350
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AçÃO DIRETA DE IÍ{COÍ{SÍmJOOI{AUDADE DE lEl. Lei de iniciativa

parlamentar que disoõe sobre "a obrisatoriedade de divulqacão de

listasens de pacientes oue apuardam oor consultas de especialistas.

exames e cirurgias na rede oública municjpal" na Comarca de Ribeirão

Preto. lniciativa comum. oue não gera despesas a Municipalidade.

lnocorrência de vício Reserva de iniciativa do Poder Executivo elencada

2



uE[

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de í 5 de outubro de 98)

'numerus clausus' no aíligo 24, § 2e da Constituição Estadual e artigo

61 da Consütuição da República- improcedência da aÉo. (TJ-SP - ADI:

201139652201/t8260000 SP 2OLL396-52.2014.8.26.qrc0, Relator:

Xavier de Aquino, Data de Julgamento: 6/0F,|2OL4, Órgão Especial,

Data de PublicaÉ o: !3l08l2o14l. (grifo nosso)

AçÃo DtREtA DE tNcoNsnrucloNAuDADE. tH N.o 4.616/2017, Do

MUNICíPIO DE vlAMÃO, QUE D§PÔS SOBRE A OBRIGAçÃO DE

DIVUIGAçÃO DE USTA DE ESPERA EM CONSUTTAS E EXAMES

MÉDrcos. NoRMA euE NÃo |ÍvTERFERE No coNTEúDo Do sERvrço

DE SAúDE, TAMpouco NA FoRMA oE suA pREsrAçÂo.

INOCORRÊNCN DE AFROÍUTA AO PRECIÍTO DA HARMONIA E

|NoEPENDÊNOA EITTRE OS FOOERES. AÉo direta de

inconstitucionalidade improcedente. Unânime. (TJRS - Ação Direta de

tnconstitucionalidade No 7ú75477570 (No CNJ: 0311872-

36.2OL7.8.27.7cftrl, 2O17lcívEL, Órgão Especial, Relator:

Desembargador Jorge Luís Dall'Agnol, Julgamento: 09 l0/.l7078l.

Deste último julgado, proveniente do Egrégio Tribunal de Justiça

do Rio Grande do Sul extrai-se trecho do Acórdão, o qual deixa bem claro que lei que

obriga a divulgação de lista de espera em consuhas e exames médicos não cria ou

altera o funcionamento da administração pública e muito menos interfere na

prestação de serviço de saúde municipal, além de não conflitar com os princípios da

harmonia entre os poderes, veiamos:

"(...) a Câmara Municipal de Vereadores de Viamão, ao criar

obrigação de diwlgação de lista de espeÍi, em consultas e exames

médicos, não tem como esoopo a criaÉo ou o funcionamento de

órgãos da administação pública, nem interfere, modo direto, na

prestação do sêÍviço de saúde no Município de Vianúo, de forma que

não Íere os pÍincípios da simetÍia, da independênch e da harmonia

entr€ os Poderês, consagrados no artigo 10 da Constituição do

3
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 1 5 de outubro de 98)

Estado. Ao revés, em verdade, e norÍna guerreada pretende,

legitimaínente, dar rÉxima e{iécia à transpar€ncia administrôtiva,

Íundamento indisp€nsável para o Íegular funcionamento do Estado

Democático de Direito vigcnte, porquanto iurkíkamente oÍEanizado

e submisso às póprias leis, o que demanda fiscalização constante da

sociedade corÍx, um todo e impõ€, como consectário, a devida

publicidade dos atos administrativos. (...f

Portanto, não há óbices quanto à legalidade do Projeto de Lei em

análise, pois além de não onerar os cofres públicos, dá ênfase ao princípio da

publicidade administrativa, na medida em que torna transparente e mais eficiente os

atos da administração pública.

coNcLUsÃo

Em razão do quanto articulado e se abstendo, obviamente, da

apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, o parecer é pela

legalidade do Projeto de Lei.

No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não tem

atribuição para pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores no uso da função

legislativa, verificar a viabilidade ou não para aprovação do projeto, respeitando-se

para tanto, as formalidades legais e regimentais vi8entes.

Por fim, necessário rememorar aos nobres Edis que um parecer

jurídico consiste em um parecer técnico opinativo, que analisa a viabilidade jurídica de

determinada providência, analisando a ampla juridicidade da mesma. (...) o agente a

quem incumbe opinar não tem o poder decisório sobre a matéria que lhe é submetida,

visto que coisas diversas são opinar e decidir. (CARVALHO FILHO, 2007, p. 134).

4
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

É o parecer.

Jaciara/MT, 03 de setembro de 2018.

hÀU*N
oA8/MT 14.185

5
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E submetido à Comissão o Projeto de Lei acima especificado, que dispõe
sobre a obrigação do Executivo em divulgar lista de consultas e exames médicos iealizaáos,
bem como de lista de espera das respectivas consultas e exames.

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

RELATORIO

I _ EXPOSICÃO DA MATERIA EM EXAME

II - CONCLUSÕT,S NO RTIATOR

Verifica-se que o Projeto pretende garantir o principio da transparência trazendo aos
cidadãos jaciarenses a possibilidade de acompanharem a dinâmica no atendimento das
consultas e exames médicos realizados e a se realizar em Jaciara na área da saúde
municipal.

Conforme Parecer Jurídico, o presente Projeto não onera os cofres públicos,
tampouco invade a esfera privativa de iniciativa de leis oriundas do poder Executivo.

A Comissão acatou as justificativas, após análise, tendo este relator se manifestado
no sentido de que presentes estão os aspectos constitucional, legal e regimental; e, no
mérito, reconhecido a oportunidade e a conveniência da matéria.

São as conclusões.

?^.1^/r^ )wíÁ
VEHÚÁDORA EDILAINE MARTINS

ESTADO DE MATO GROSSO

Secretária da Comissâo de Constituição, Justiça e Redação
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PROJETO LEI N." 1T, DE 06 DE AGOSTO DE 2018.
PODER LEGISLATIVO
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A Comissão de Constituição, Justiça e Redação reunida nesta data infra, após a
apreciação do Relatório elaborado pelo nobre Edil relator, passa à votação:

Pela Ordem:

VOTOS:

Reitera o voto: ilL"^ l,^A
VEREADORA EÚILAINE MARTINS

Secretária da Comissâo de Constituição, Justiça e Redação

Pelas Conclusões:

VEREADOR CHA
Membro da Com

O JORGE DE SOUZA
issão de Co ção, Justiça e Redação

SALA DAS COMISSOES
JACTARA(MT),01 DE OUTUBRO DE 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

PROJETO LEI N." II, DE 06 DE AGOSTO DE 2018.
PODER LEGISLATIVO

De acordo com o artigo 107 do Regimento lnterno. e diante da decisão unânime da
Comissão quânto a aprovação do relatório apresentado, e após a discussão e votação emite
PAR-ECER FAVORAVEL a matéria do presente Projeto de Lei.

VEREADORA EDILAINE MARTINS
Secretária da Comissão de Constituiçã stiça e Redação

2Á1,^

VEREADOR CHA
Membro da Com ISSAo

SALA DAS COMISSOES
JACIARA(MT),01 DE OUTUBRO DE 2018.

ANDO JORGE DE SOUZA
titu ição. Justiça e Redação
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PARECER:


