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PARECER Nº 94

PROJETO DE JLEI Nº 78/2020 -  vDETERMINA QUE HOSPITAIS
PRESTADORES DE SERVIÇOS A INFORMAR DIARIAMENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE SOBRE A TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS EM CTI.”
Autor: Marcos Papa

A presente propositura da lavra a
Marcos Papa determina que hospitais prestadores ainformar diariamente a Secretaria Munici cal de ataxa de ocupação de leitos em CTI.

De acordo com a justificatura é alinhar a necessidade de pretema ce formações da gestão públicaada de decisões e pensamento estratégicoitos de UTI, por exemplo.

Sob o aspecto jurídicocondições para prosseguir em tramitação,demonstrado.

A respeito da iniciativa, convenientetranscrever o que dispõe o artigo 38 da Lei Orgânica Municipalde Ribeirão Preto:

“Art. 38 - A iniciativa dos projetoscabe a qualquer Vereador, à Mesa e à
Comissão da Câmara, ao Prefeito
cidadãos, observado o disposto nestaOrgânica.” '(g.n.)
No que tange av £encontra fundamento no artigo 30, inciso

Federal, que versa sobre
legislar sobre assuntos

cto formal, a proposttur a

EE

aa Constitui
competência dos Municípios parinteresse local.
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Ran icoN “cuba à Câmara Municipal, com asanção do Prefeito, não exigida esta para oespecificado na letra "pr deste antigo,dispor sobre as matérias de competência doMunicípio e, dentre outras atribuições,especialmente:
2) — COMPETÊNCIA GENÉRICA1 - legislar sobre assuntos de interesselocal, inclusive suplementando a legislaçãofederal e estadual, no que couber;II - legislar sobre tributos municipais, bemcomo autorizar isenções e anistias fiscais e aremissão de dívidas;”

Por interesse local, “entende-se, não aqueleinteresse exclusivo do Município, mas seu interessepredominante, que o afete de modo mais direto e imediato”(Dirley da Cunha Junior, in Curso de Direito Constitucional,2º edição, Salvador: Juspodivm, 2008, Pp. 841).
A informação diária à Secretaria Municipal deSaúde sobre a taxa de Ocupação de leitos em CTI é de relevanteinteresse público, pois poderá agilizar o fluxo de informaçõesnecessárias à tomada de decisões e pensamento estratégico paraa gestão dos referidos leitos.
Ademais, O Projeto em comento busca darefetividade a Lei Federal nºT4 527/2011 (Lei, de Acesso aInformação.

Pelo esposado, merece prosperar o Projeto deLei em Exame, visto que: a matéria tratada e a formalegislativa utilizada estão em consonância com a exigêncialegal.
Desta maneira, em face do acima exposto,nosso PARECER é FAVORÁVEL à aprovação da presente propositura.
Sala das Comissões, 12 de maio de 2020.
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