
Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR DIOGO UTSUNOMIYA 

PROJETO DE LEI N° 06 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022

"DISPOE SOBRE A DIVULGAQAO DA RELAQAO 
DOS MEDICAMENTOS DISPONIVEIS E 
INDISPONIVEIS NA REDE PUBLICA MUNICIPAL 
DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAMAR, E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS”.

CAPITULO I - DAS DISPOSIQOES GERAIS

Art. 1° Fica determinada a publicagao no site oficial do Municipio, em 
local destacado na sua pagina na internet, e nas dependencias da unidade de 
saude, da relagao atualizada de medicamentos disponiveis e indisponiveis 
rede de saude publica municipal.

Art. 2° A informagao disposta no caput do artigo 1 0 deve ser precisa 
quanto aos medicamentos que sao de distribuigao gratuita, bem como se estao 
disponiveis ou em falta no sistema publico de saude.

Art. 3° As despesas decorrentes da execugao desta Lei correrao por 
conta de dotagoes orgamentarias proprias, suplementadas, se necessario.

na

Art. 4° Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para a 
regulamentagao desta Lei, contados da sua publicagao.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.
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Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR DIOGO UTSUNOMIYA

JUSTIFICATIVA

A finalidade do presente Projeto de Lei e determinar a 
divulgapao mensal da relapao atualizada de medicamentos disponiveis na rede 
de saude publica municipal na pagina oficial do Municipio e nas dependencias 
da unidade de saude de Cajamar.

A projeto normative em discussao busca dar maior 
transparencia a lista de medicamentos, em respeito ao principio da publicidade 
dos atos administrativos, previsto no artigo 37 da Constituigao Federal.

Cabe dizer ainda que a presente proposigao privilegia o direito 
fundamental a informagao que, conforme estabelece o artigo 5°, inciso XXXIII 
da Constituigao Federal, assegurando a todos os cidadaos o acesso a 
informagao de interesse publico da coletividade.

Nao bastasse isso, a Lei Complementar n° 141/2012, em seu 
Capitulo IV, dispoe sobre a transparencia, visibilidade, fiscalizagao, avaliagao e 
controle da gestao da saude publica, porquanto, assim determina o caput do 
artigo 3 1:

#

Art. 31. Os orgaos gestores de saude da Uniao, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios darao 
ampla divulgagao, inclusive em meios eletronicos de 
acesso publico, das prestagoes de contas periodicas 
da area da saude, para consulta e apreciagao dos 
cidadaos e de instituigoes da sociedade, com enfase 
no que se refere a:

Convem ponderer ainda o Projeto de Lei em debate trata de 
assunto de grande clamor da comunidade local, de modo que se faz 
necessario que a legislagao municipal se aproxime das demandas da 
coletividade. Sendo assim, a norma em tela privilegia os usuarios do servigo 
publico de saude que, em muitas situagoes, queixam-se da falta de 
medicamentos, falta de clareza e ausencia de informagoes sobre os 
medicamentos disponiveis.

%

t
Noutras palavras, todo cidadao precisa ter ciencia de quais 

medicamentos tern direito de acessar gratuitamente, custeados pelos cofres 
publicos.

No que tange a iniciativa para a presente propositura, nao ha 
qualquer vicio de constitucionalidade, uma vez que a divulgagao da lista de 
medicamentos fornecidos gratuitamente pelo municipio e medida que 
homenageia os principios da transparencia e publicidade, garantindo o acesso 
a informagao publica, que nao pode estar acobertada pelo manto da 
obscuridade.

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo



Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR DIOGO UTSUNOMIYA

Nesse sentido, e o entendimento do Tribunal de Justiga de 
Minas Gerais, ao julgar a Agao Direta de Inconstitucionalidade de Lei identica a 
gue se apresenta, sao as palavras da Desembargadora Mariangela Meyer:

"Em assim sendo, a divulgagao de dados atinentes a gestao 
municipal, dentre os quais a disponibilizagao pelo site do Municipio 
e/ou de meio de comunicagao competente, da listagem de 
medicamentos distribuidos gratuitamente pela Farmacia Municipal de 
Lagoa Santa, representa uma obrigagao imposta ao ente publico local 
pela legislagao federal em aprego, tratando-se, portanto, de 
providencia que incumbia ao Legislative local, sem implicar em 
usurpagao de competencia."

Nada obsta que se diga ainda que a presente lei nao cria 
atribuigoes e nem mesmo cargos junto ao Executive, uma vez que o Municipio 
ja dispoe de sitio oficial na internet, cabendo, tao somente, a criagao de nova 
pagina dentro do mesmo dominio para dar publicidade ao balango que, 
inclusive, ja se presume que e realizado pelo servidor responsavel, ou seja, g 
presente Proieto de Lei visa apenas dar publicidade a dados que ia sao
levantados e armazenados pelo ente Municipal.

Contudo, caso ainda reste duvidas sobre a competencia deste 
parlamentar para tanto, sob alegagao de suposta geragao de despesas, devo 
trazer a luz que o Supremo Tribunal Federal ja pacificou a questao de que o 
vereador pode legislar gerando despesas!

Digo isso porque, ate 2016, vigorava no meio legislative, 
inclusive vigorosamente defendido entre a maioria dos procuradores 
municipais, a tese de que o vereador nao poderia legislar gerando despesas ao 
Executive Municipal. Contudo, essa premissa infundada foi, finalmente, 
suprimida pelo Supremo Tribunal Federal ao analisar o Recurso 
Extraordinario n° 878911/RJ.i

Na ocasiao, o STF decidiu, em sede de Repercussao Geral, ou 
seja, aplicavel a TODOS os demais orgaos do Poder Judiciario brasileiro, que 
"nao usurpa competencia privativa do Chefe do Poder Executive lei que, 
embora crie despesa para a Administragao, nao trata da sua estrutura ou da 
atribuigao de seus orgaos nem do regime juridico de servidores publicos (art. 
61, 1 °, II, "a", "c" e "e", da Constituigao Federal)."

Da decisao do STF extrai-se que o vereador tern plenos 
poderes para legislar gerando despesas para a Administragao Municipal desde 
que nao trate da criagao de cargos, fungoes ou empregos publicos da 
administragao direta e autarquica ou aumento de sua remuneragao bem como 
sobre o regime juridico dos servidores publicos e da criagao de orgaos da 
administragao.
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Considerando o precedente do STF, todos os parlamentares
com osao convocados a apresentarem leis que possam contribuir efetivamente 

bem-estar dos mumcipes, sendo que precisamos unir forpas para que esta 
Camara Municipal se consolide como Poder atuante e eficiente, principalmente 

virtude da descrenga da sociedade neste Poder tao caro a democracia.em

Assim, considerando a relevancia do tema, que traz beneficios 
para os pacientes e para todo o sistema de saude publica municipal, alem de 
se tratar de medida que privilegia os principios da transparencia e da 
publicidade bem como o direito fundamental a informapao, solicito o apoio dos 
parlamentares representantes desta Casa de Leis, para apreciapao e 
aprovapao do presente Projeto de Lei.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 14 de Fevereiro de 2022.

#

Diogo de^arvalho Utsunomiya
Vereador

t

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo



fie/ ^oe^Mria/t
tt/taslo' d<y JPac' SPetuJo

>■. -ma/MS/

Ofi'cio n° 39 - GP

Cajamar, 24 de fevereiro de 2022.

Senhor Presidente

■==;=35=S1^~3=-n 05/2022, Projeto de Lei n° 06/2022 e Projeto de Lei n° 07/2022. 

devera exarar PareceT^™8 ^ 3 Comiss§0 de Finan?as e Orgamento tambem

Sem outro motivo, , 
nossos protestos de estima e consideragao.

aproveitamos a oportunidade para externar

/
SAULO AN PRODRIGUEES

Presidenie

/'

Excelentissimo Senhor:
JOSE ADRIANO DA CONCEIQAO
Presidente da Comissao de Justiga e Redagao
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