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Mairiporã,23 de abril de 2019.

Encaminhe-se a( s) Comrssão(ões) de

lustrça, Legislação e Redação----
Finônça Es e 0rçamento----------
0bras e

Educaçã0,
Planel

Servrços Públicos------
Cultura e EspoÍtes--- D

Nobres Pares, Saúde e E}
!1a iÍ ip

Presidente

Apresento à consideração dos nobres colegas, o incluso projeto de lei, qu,e Dispõe
sobre a publicação, no Portol da Transparência do Município de Mairiporã, das listas dos
pacienles que aguardam por consultas, exameg leitos hospitalares para internações e

iníervenções cirúrgicas nos estabelecimeníos da rede pública de saúde municipal e estadual,

Na certeza de que o projeto merecerá parecer favorável de vossas excelências, no
sentido da aprovação unânime, subscrevo-me.

Atenciosamente.

MESSIAS BARBOSA
Vereador Presidente

Uso aaup do Solo e Mero Amb.- E
Desenv. E 0 Eismo-F-
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I.IL}C EM REUNIÃO
As Suas Excelências os Senhores,
VEREADORES DÁ CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPO
/DLP.I\4IMC
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pxposlcÃo DE Morrvos

Nobres Pares,

O objetivo deste projeto de lei é garantir o direito à informação através da
transparência das informações das vagas ofeÍadas e da identificação das necessidades da
população por determinados procedimentos, exames, consultas ou intemações.

Esse projeto de lei irá permitir a publicização de todas as listas de espera do SUS,
proporcionando o acesso à informação à população e dificultando a prática de corrupção
na alteração da ordem de atendimento por motivos que não sejam critérios clínicos.

Essa estratégia permite a Íiscalização da regulação de vagas e a identificação dos
fatores responsáveis pela morosidade no atendimento à população e a lalta de informação
sobre o agendamento do serviço necessiírio.

Diante do exposto, solicito aos nobres pares que votem favoravelmente à presente
matéria.

Plenário "27 de Março", 23 de abril de 2019

r{)
ESS BARBOSA

ereador residente

GV/DLP-MIM'
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Dispõe sobre a publicação, no Portal da
Transparência do Município de Mairiporã, das

lislas dos pacientes que aguardam por consultas,
exames, leilos hospitalares para iníernações e

intervenções cirúrgicas nos estabelecimentos da
rede pública de saúde munícipal e estadual.

(Âulter: Vereador Presidente Ricardo Messias Barbosa)

A CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA APROVA:

Art. 1" O Município de Mairiporã tomará público, por meio de veículo já existente para

esses fins em seus siÍes oficiais (portal da transparência), as listas dos pacientes que aguardam por
consultas, exarnes, leitos hospitalares paÍa intemações e intervenções ciúrgicas nos
estabelecimentos da rede pública de saúde municipal e estadual.

§ 1" As informações a ser divulgadas devem conter:
I - o número do cartão do SUS;
II - a data da solicitação da consulta, exame, internação ou intervenção cirúrgica;
III - a colocação da fila na lista de espera, na area médica que o paciente será atendido;
IV - a estimativa de prazo para o atendimento solicitado;
V - o grau de complexidade.

§ 2' As listagens disponibilizadas deverão ser específicas para cada modalidade de
consultas, exames, intemação ou intervenção ciúrgica, e abranger todos os pacientes inscritos nas
diversas unidades de saúde do município, incluindo as entidades conveniadas ou quaisquer outros
prestadores que recebam recursos públicos do município.

§ 3" Em caso de exames com pedido de urgência, devem ser destacados todos os pacientes
que aguardam há mais de trinta dias.

§ 1' Serão divulgados publicamente, nesta lista, a data do pedido e do atendimento da
consulta, exame, internação e intervenção cirúrgica.

§ 2" Em caso de óbitos que acontecerem antes da consulta, exame, internação e intervençào
cirúrgica, estas informações devem ser identificadas e justificadas na lista.

PROJETO DE LEI N" 2II DE 2019

§ 4' Serão destacados os pacientes que esperam por leito há mais de vinte e quatro horas.

Art. 2" O Municipio de Mairiporã divulgará também a relação de pacientes atendidos e
que saíram da lista de espera em consultas, exames, internação ou intervengões cirúrgicas,
obedecendo aos mesmos critérios do art. 1..
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§ 3" Em caso de desistência antes da realização do procedimento aguardado, a retirada da
lista de espera deve estar assim identificada.

§ 4" Serão identificados na listagem os pacientes que tiverem prioridade no atendimento e

a respectiva justificativa.

§ 5' O sistema de busca pelas listas de espera deve permitir a busca pelo número do cartão
do SUS.

AÍ. 3' A divulgação das informações de que trata essa lei deve observar o direito à

privacidade do paciente.

Art. 4" As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de dotação
orçamentária própria, consignada no orçamento vigente, suplementada, se necessário.

Art. 5o Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias após a sua publicação, revogadas
as disposições em contrário, dependendo de decreto do Poder Executivo para concretizar seus

efeitos.

Plenário "27 de Março",23 de abril de 2019.

RI ME BARBOSA
ereador Presidente
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TIPO DO DOCUMENÍO PROJETO DE LEI

ASSUNTO:

Dispõe sobre a publicação, no Portal da Transparência do Município de l,lairiporã,
das listas dos pacientes que aguardam por consultas, exames, leitos hospitalares
para internações e intervenções cirúrgicas nos esta belecimentos da rede pÚblica de
saúde municipal e estadua l.

AUTOR Ricardo lvlessias Barbosa

DATÀ ABERTO

REMETENT' Procuradoria Juríd ica Comissão de Justiça, Legislação e
RedaÇão

DEscRrçÀo NOI4EAR RELATORIA E EXARAR PARECER (Art.85 e seguintes do RI)

CECAM - Sistema de Consulta Legislativo 7
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Despacho:

Procuradoria Jurídica

Para Senhor Presidente

Tendo em vista que a pÍesente data a indicação da Relatoria do mencionado projeto de lei no

2lll20l9, pela Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação ocorreu fora do prazo

constante da Seção V DOS TRABALHOS, Art. 85 e seguintes do RI., repasso a Vossa

Excelência, para que determine as providências a serem adotadas.

Informo que nosso Regimento Intemo prevê no câput do art. 90, que: "Art. 90 - Decorridos os

prazos de todas as Comissôes a que tenham sido enviados, poderão os Processos serem incluídos

na Ordem do Dia, com ou sem barêcer pelo Presidente da Câmara, de ofício, ou a requerimento

de qualquer Vereador, independentemente do pronunciamento do Plenário".

Assim sendo, determino a inclusão do mencionado projeto na Ordem do Dia da Reunião

Ordinária a ser realizada nesta data.

Mairiporã, 3 de fevereiro de 2020

<-
José Aparecido Pereira de Carvalho

Procurador Legislativo

o Mess s Barbosa

Presidente

q)
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oricto No 27t2ozo

Mairiporã, 5 de Íevereiro de 2020

Assunto: encaminha projeto de lei aprovado

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Comunicamos que na 1a Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO
DE LEI N'21112019, que Dlspõe sobre a publicação, no Poftal da Transparência do
Município de Mairiporã, das /islas dos pacientes que aguardam por consultas, exames,
leitos hospitalares para internações e intervenções cirúrgicas nos estabelecimentos da
rede pública de saúde municipal e estadual.

Para que Vossa Excelência possa promulgar a competente lei, dentro do
prazo legal, transmitimos-lhe, côpia autêntica do mencionado projeto.

Respeitosamente,

R RDO SSIAS BARBOSA
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Prefeitura Municipal de Mairiporã

SEC.DLP/
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Dispria sobre a publicação, no Porlal da
Tran.sparôncia do Município de Mairiporã, dos

listos do:; pacienles que aguardam por consultas,

exames, leitos hospitalares para internações e

intervenções cirúrgicos nos eslabelecimenkts dtr
rede pública cle saúda municipal e c.çlodual.

(Autor: Vcreador Prcsidente Ricardo Messias Barbosa)

Art, l' O Município de Mairiporã tornará público, por meio de veículo iá existente para

esses Íins em seus.çl/es oÍiciais (portal da transparência), as listas dos pacientes que aguardam por
consultas, exames, leitos hospitalares para internações e intervenções crrúrgicas nos

estabelecimentos da rede pública de saúclc municipal e estadual.

§ l" As informações a ser divulgadas devem conter:
I - o número do cartão do SUS;
lI - a data da solioilação da consulta, exame, internação ou intervenção cirútrgica;
III - a colocação cla Íila na lista de espera, na área médica que o paciente scrá atendido;
IV - a estin.rativa de prazo para o atendimento solicitado;
V - o grau de complexidade.

§ 2" As listagens disponibilizadas deverão ser específicas para cada modalidade dc
consultas, exames, internação ou intervenção cirúrgica, e abranger todos os pacientes inscritos nas

diversas unidades de saúde do município, incluindo as entidades conveniadas ou quaisquer outros
prestadores que recebam recursos públicos do município.

§ 3" Em caso de exames com pedido de urgência, clevem ser dcstacados todos os pacicnles
que aguardam há mais de trinta dias.

§ 4' Serão destacados os pacientes que esperam por leito há rnais de vinte e quatro horas

Art.2" O Município de Mairiporã divulgará também a relação de pacientes atendidos e

que saíram da lista de espera em consultas, exames! internação ou intervenções cirúrgicas,
obedec.endo aos mesmos critérios do art. I ".

§ l" Serão divulgados publicamente, nesta lista, a data clo pedido e do atendimento da
consulta, exame, internação e intcrvenção cirúrgica.

§ 2" Em caso de óbitos que acontecerem antes da consulta, exame, intemação e intervenção
cirúrgica, estas informações devem ser identiÍlcadas e justificadas na lista.

lEstaío de São ?aufo

AUTÓGRAFO DO PROJETO DE LEI N'2II DE 2OI9

A CÂMARA MUNICIPAI, DE MAII{IPORÃ ZT.I'IIOVOTI'
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§ 3" Em caso de desistência antes da realização do procedimento aguardado, a retirada da
lista de espera deve estar assim identillcada.

§ 4" Serão identiílcados na listagem os pacientes que tiverem prioridade no atendimento e

a respectiva justificativa.

§ 5" O sistema de busca pelas listas de espera deve permitir a busca pelo número do cartão
do SIIS.

Art. 3' A divulgação das informações de que trata essa lei deve observar o direito à
privacidade do paciente.

Art. 4" As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de dotação
orçamentária própria, consignada no orçamento vigente, suplementada, se necessário.

Art. 5" Esta lei entra enr vigor no prâzo de noventa dias após a sua publicação, rcvogadas
as disposições ern contrário, depenclendo de decreto do Poder Executivo para concretizar seus
efe itos.

Plenário "27 de Março", 5 de fevereiro de 2020

RI A O NTt' IAS BARIX)SA
es itl cn

ANI'ONI ILVA
l's tário
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MISA DIITETIVA



Íicio n' 154/2020

Mairiporã, I I de março de 2020

Scnhor I)residcnte.

Recebi dessa E. Câmara, o Pro.ieto dc Lei n"

2 I 11201 9. de iniciativa do Sr. Vereador Presidente Ricardo Messias Barbosa. protocolizado

enr 14 de levereiro de 2020, o qual versa: "Dispõc sobre a publicução no Portal du
'l run.spttréncitt do tvÍunicí1tio de Moiriporã, tlas li.stus dos pacienÍes que uguartlum por

consultut. ettntes. leito.s hospitalores puro inlernações e intervenÇões cirtirgitus nos

astuhelct intcntos tlu redc pública de súúde municipal e estodual ".

T enho a honra de me dirigir a Vossa

Excelôncia a llm <.le comunicar que, nos termos do artigo 48, inciso Ill, da Lei Orgânica

Municipal. resolvi vetar totalmente o autógrafo do Projeto de Lei n" 21112019. pelas razões

a seguir erpostas:

Ocorre que o projeto se ressente de vício

insanável de nulidade pois na organização político-administrativa da República Federativa

do Brasil a União, os Estados, o Distrito Federal e ôs Município, são todos autônomos,

conforme estâbelece a Constituição Federal de 1988, em seu artigo I 8.

Assim por ser o Município e o Estado

unidades públicas com autonomia política e constitucional distintas, a Prefeitura de

Mairiporà não dispõe da lista de consultas, exames, leitos hospitalares para internações e

intervenções cirúrgicas do Estado. com Íundamento no artigo 144 da Constituição do
F.stado de São Paulo.

Na hipótese de pretender qualquer publicação

nesse sentido. flagrante será a intromissào em matéria de competência reservada ao Estado,

especialmente em sua organização.

Usurpando tal reserva o Legislativo
estabeleceu vício insanável de inconstitucionalidade. Manoel Conçalves Ferreira filho
ensina que:

v

AfDíBo Aâôó úr fndo
oichlteglHa

É principio paciJiL'o em nosso direito o supremacia tla
Constituiçõo, com todqs as suas consequências, ern especial u
suu rigidez. de onde decorre a invalidade de todu lei ou ie todo
uto clerivado da ConstituiÇão. ponanto depende le sua
concordâncio cont ú CunstituiÇiio. Dcpende, mois pre(isamenle
tlit ohsen'áncitt tlos reEri.titos .fbrmais e sub.stanciuis
t.,r.thtlccido.t n,t C'ontitttiÇà,t. E i.tso quc L,rt.tintt ÁlfrtJo
Batr:uid. esclareccndo, com u limpide: qua lhe é peculiar, que

1

-!.

PRET'EITUR.A MUNICIPÀL DE M,&IRIPOR.E
ESTADO DE SÃO PAULO
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PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MÀIRIPOR,&
ESTADo on sÃo PAULo

os requisitos formais concernem, do ponÍo de vista subjetivo, ao

órgão competente, de onda emana a lei; e do ponlo de vista

objetivo à observância de forma, prazo e rilo prescrito paro a
requis itos substanciais se referem ao

alsse Constiluição, ou à
ionais (In D
: São Paulo,

exposto, o projeto não

salvá-lo da nulidade e

prejudicada.

AS

pode prosseguir e

traria prejuízo às

o integra lmente.

Presidente

IO

*,

*

*'

2

Mairiporã - SP

Essas, Senhor Presidente, são as razões que

nre ler ararn a vemr totalmente o Projeto de Lei n'21112019. as quais ora venho submeter à

elcvada apreciação dos Dignos Vereadores dessa Casa de Leis, apresentando rneus cordiais
protestos dc elevada estima e distinta consideração.

:::9
AIACYDA

Prefeito Municipal

(-
A Sua Excelência (-
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oFtcto No 183/2020

Mairiporã, 13 de maio de 2020

Assunto: comunica veto rejeitado

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Atendendo ao disposto no § 5o do art. 49 da LOM, comunicamos que na
114 Reunião Ordinária foi rejeitado o VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI No 21112018
que Dispõe sobre a publicação, no Portal da Transparência do Município de Mairiporã.
das /isÍas dos pacientes que aguardam por consultas, exames, leitos hospitalares para
internações e intervenções cirúrgicas nos estabelecimentos da rede pública de saúde
municipal e estadual (cópia anexa).

Respeitosamente,

Câ.mara luí-unictpat [e gvl airiporã

,t
Y^/*
§ÁRDoRI

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Prefeitura Municipal de Mairiporã

*,o. BARB..A
Presidente
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orícto No 189/2020
Mairiporã, 1B de maio de2020.

Assunto: encaminha veto total promulgado

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Comunicamos a Vossa Excelência, que na 1'lu Reunião Ordinária, o veto total
ao Projeto de Lei no 211 de 2019, que Dispõe sobre a publicação, no Portal da
Transparência do Município de Maiiporã, das /lsfas dos pacientes que aguardam por
consu/fas, exames, leitos hospitalares para internações e intervenções cirúrgicas nos
estabelecimentos da rede pública de saúde municipal e estadual, foi REJEITADO, tendo
sido a lei promulgada por este presidente.

Assim, para que chegue ao conhecimento de Vossa Excelência, encaminho uma
cópia da mencionada lei, a fim de constar dos seus arquivos.

Respeitosamente,

RICARDO MESSIAS BARBOSA
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
ANTONlO SHIGUEYUKI AIACYDA
Prefeitura Municipal de Mairiporã

SEC-DLP
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