
Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

COMlSSÃO PERMANENTE DE EEGlSEÁCÃO,
JUSTlCA E REDAÇÃO.

PARECERNº ªi SQ;

PROJETO DE LEI Nº 327/2017 - DISPOE SOBRE AS DIRETRIZES QUE,
PARA ASSEGURAR AOS IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÉNCIA OU
MOBILIDADE REDUZIDA E AQUELAS QUE POSSUEM DOENÇA
CRÓNICA, USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS),
RECEBAM GRATUITAMENTE NAS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, OS
REMÉDIOS DE USO CONTÍNUO QUE LHES FORAM PRESCRITOS EM
TRATAMENTO REGULAR, NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS.

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa dos nobres
Vereadores Luciano Mega e Maurício Vila Abranches, que dispõe
sobre as diretrizes para assegurar aos idosos, pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida e aquelas que possuem doença
crônica, usuárias do sistema único de saúde (SUS), recebam
gratuitamente, nas respectivas residências, os remédios de uso
contínuo que lhes foram prescritos em tratamento regular, no
município de Ribeirão Preto e dá outras providências.

A respeito da iniciativa, a mesma encontra—se
amparada pelo artigo 38 da Lei Orgânica. Municipal, bem. como
pelo artigo 116 do regimento interno desta Casa de Leis.

Portanto, iniciativa regular.
O intuito do Projeto de Lei é assegurar aos idosos,

pessoas com deficiência ou umbilidade reduzida e aquelas que
possuem doença crônica, usuárias do Sistema Único de Saúde
(SUS) o recebimento nas respectivas residências, de forma
gratuita, os remédios de uso contínuo que lhes foram prescritos
em tratamento regular, no âmbito da cidade de Ribeirão Preto.

Assim, nota—se que a matéria que se pretende
legislar está inserida no âmbito do interesse local.
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Por interesse local, segundo Dirley da Cunha,
entende—se, não aquele interesse exclusivo do Município, mas
seu interesse predominante, que o afete de modo mais direto e
imediato. (in “Curso de Direito Constitucional”, 2a Ed.,
Salvador, Juspodivm, 2008, p. 841).

Oportuno salientar que () artigo 30, inciso I, da
Carta Magna e o artigo 8º, alínea “a”, inciso I da Lei Orgânica
Municipal permitem que o Município edite leis sempre que a
questão social envolva algum interesse local, como é o caso em
comento.

Imperativo frisar que o Projeto em tela, apenasestabelece princípios e diretrizes para a implementação, no
âmbito do município, de políticas públicas voltadas à saúde que
é um direito garantido pela Constituição Federal.

Os projetos de lei de iniciativa parlamentar que
versem sobre serviços públicos devem. revestir—se de natureza
programática, limitando—se a definir diretrizes, princípios ou,
ainda, parâmetros para a prestação dos referidos serviços.

No caso do Projeto de Lei em apreço, o mesmo,
apenas, Visa estabelecer diretrizes para ampliar o acesso a
assistência farmacêutica, de idosos, pessoas com deficiências
ou aqueles que possuírem algum tipo de enfermidade que reduzam
ou dificultam suas mobilidades até a rede básica de saúde.

Nossos Tribunais já vêm. entendendo pelaconstitucionalidade de projetos de autoria parlamentar que
apenas traçam diretrizes, vejamos um caso análogo:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE — Lei nº 14.081,
de 18—10—2017, .promulgada _pelo Presidente da Câmara
.MUnicipal de Ribeirão Preto, que 'institui o .pacto
municipal social de mobilização para a primeirainfância' — Proteção à criança e ao adolescente —

Inexistência de violação aos arts. 5º, 24, 5 2º, 37,
47, II e XVII, 144, 174, I, II e III e 55 lº, 2º, 3º e
6º da CE/89 —— Tema 917 da Repercussão Geral. Sem
intrometer concretamente na esfera de atuação do
Chefe do Poder Executivo, a Lei nº 14.081, de 18—10—
2017, de autoria de vereador, apenas estabelece
pzíncipios e diretrizes para a implementação no
âmbito do nmnicipio de políticas públicas voltadas
para a primeira infância. Cabe destacar que 'é dever
da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta
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prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura,à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de coloca—los a salvo de
toda forma de negligência, discriminação, exploração,violência, crueldade e opressão', art. 227 da CF/88.
'Porque a lei municipal não tratou da estrutura ou da
atribuição dos órgãos da Prefeitura de Ribeirão Preto,
nem do regime jurídico dos servidores públicos, não hávício de iniciativa do Poder Legislativo.
. .” (TJSP, Direta de Inconstitucionalidade nº
2225731—87.2017.8.26.0000, Órgão julgador: Órgão
Especial, Relator: CARLOS BUENO, Data de Julgamento:11/04/2018). (G.N)

Por fim, cumpre salientar que não há qualquer tipode imposição ou exigência. ao Poder Executivo, tanto é assim
que, na Propositura em análise, há dispositivos observando quea implantação da Lei e respectivas diretrizes serão realizadas,segundo critério de conveniência e oportunidade da
Administração Pública.

Feitas as considerações acima, verifica—se que oProjeto em exame está formalmente em ordem, atendendo às normasConstitucionais e Legais pertinentes ao assunto.
Merece, nestes termos, prosperar a presentepropositura.
Desta maneira, em face do acima exposto, nossoPARECER é FAVORAVEL à aprovação da presente propositura.

Sala das Comissões,
Oí/de

novembro de 2018.
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