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O presente proje ocamos à análise dos 
Nobres Pares, tem por finalidade determinar a realização de testes rápidos 
do novo Coronavírus (COVID-19) em todas es de pronto atendimento 24 horas do 
município de Mogi das Cruzes, para a populaçã e para os profissionais da área da saúde. 

Desde que houve a declaração pública de pandemia decorrente 
do Coronavírus (COVID-19) pela Organização Mundial da Saúde — OMS, em 11 de março de 
2020, os Estados e Municípios estão realizando ações para o enfrentamento da pandemia. O 
Estado de São Paulo, por intermédio do Decreto n° 64.879, de 20 de março de 2020, 
reconheceu o estado de calamidade pública por decorrência da pandemia; condomitantemente, 
por intermédio do Decreto n° 19.163, de 20 de março de 2020, o Senhor Prefeito Municipal 
declarou estado de calamidade pública no Município de Mogi das Cruzes para prevenção e 
enfrentamento à epidemia causada pelo Coronavírus (COVID-19). 

Assim como em diversos Estados e Municípios afetados pela 
pandemia é fator universal a busca pelo aumento do diagnóstico populacional, seja para 
identificar a doença presente e assim apoiar a decisão de tratamento confótme protocolos 
medicamentosos ou conhecer a imunização já consolidada do cidadão. 

É de conhecimento de todos que falta um único protocolo de 
.atendimento de exames a serem realizados e assim fortalecer a suspeita dos sintomas do 
coronavínis ou que sirvam para descartar no momento a presença da doença, ausência que 
deve ser imediatamente corrigida ou que após determinação do presente protocolo seja 
também inserido a realização do teste rápido para COVID em todas as unidades de pronto 
atendimento 24 horas para todos os pacientes que se enquadrem no melhor aproveitamento 
diagnóstico do teste, possam assim saber se estão com a doença ou teoricamente imunizados. 

Diversos Estados e cidades de grande porte aderiram a medida 
de testes rápidos como central CROSS do Governo do Estado de São Paulo. 

Além de reforçar o protocolo de exames laboratoriais e 
radiológicos a ser implantado de maneira uniforme, o teste rápido irá reforçar a decisão 
clínica e conjuntamente teremos um "screening" populacional que com o apoio das 
informações do SIS ajudará o município a tomar melhor suas decisões de abertura ou não de 
comércio, considerando a grande quantidade de informações a serem diariamente geradas. 
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Verificamos no dia-a-dia o crescimento frenético da proliferação 
desse vírus. Nos noticiários de hoje verificamos que o Ministério da Saúde divulgou que, na 
data de ontem (26/05/2020) o Brasil tinha 24.512 mortos; sendo ainda, 391.222 casos 
confirmados. Sob esse prisma, verificamos que o Brasil agora faz parte de um grupo de outros 
quatros países que já registraram mais de mil mortes em apenas 24 horas: quais sejam: 
Estados Unidos (2.612) em 29 de abril, França (1.417) em 7 de abril, China (1.290) em 17 de 
abril e Reino Unido (1.172) em 29 de abril; ainda temos que destacar que a Itália registrou 
919 mortes em 27 de março e a Espanha 961 mortes em 2 de abril. Na data de ontem, somente 
São Paulo registrou 324 novas mortes em um dia e ultrapassou cinco mil óbitos. 

Não podemos esperar mais, temos que agir rápido. Sabemos que 
as unidades de pronto atendimento 24 horas são referência de atendimento à população, pois, 
são as primeiras localidades onde se dirigem quando estão com algum mal estar, portanto, 
devemos prepara-los para um atendimento eficaz, realizando os testes rápidos do novo 
Coronavírus (COVID-19), para tentarmos frear a alta contaminação da população. 

E, lógico, temos que nos preocupar de maneira com os 
profissionais à frente de toda essa luta, ou seja, os profissionais da área da saúde que deverão 
ter garantida a realização desses exames. 

No site da Prefeitura Municipal, verificamos que a Secretaria 
Municipal de Saúde, em meados de abril, realizou testes rápidos para levantamento de casos 
entre pessoas assintomáticas. Portanto, não podemos deixar essa situação parar, mas, sim 
estendê-la à toda a população e aos profissionais de saúde, estando eles com sintomas ou não. 

Salientamos ainda, que Governo Federal tem como um dos 
planos de ação na área da saúde, o Programa DIAGNOSTICAR PARA CUIDAR, que refere-
se justamente a um Plano de Testagem rápida. 

Assim, estas são as razões que nos levaram a apresentar o 
presente Projeto de Lei, tendo em vista a atual situação de saúde pública com a proliferação 
da pandemia ocasionada pelo Novo Coronavfrus (COVID-19). 

de 2020. 
Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, em 27 de maio 

RO JIS CLAUDI O DE AtAUJO 
Ver or — MDB 
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DECRETA: 

PROJETO DE LEI n° 50 / 2020 

Torna obrigatória a realização de testes rápidos do novo coronavirus 

(COVID-19) nas unidades de pronto atendimento 24 horas e dá outras 

providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 

Art. 1" - Todas as unidades de pronto atendimento 24 horas do 

município de Mogi das Cruzes, deverão realizar o teste rápido do novo Coronavírus, causador 

da COVID-19, para pacientes que já tenham sido atendidos em suas unidades, seguindo o 

protocolo do Ministério da Saúde de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na atenção 

primária à saúde e, ainda, tenha sinalizada a suspeita da doença, respeitando a metodologia do 

exame e melhor aproveitamento do teste. 

Art. 2° - Também terão direito na realização do teste rápido do 

novo Coronavírus, causador da COVID-19, realizados nas unidades de pronto atendimento 24 

horas do município de Mogi das Cruzes, os profissionais das áreas de Saúde, Assistência 

Social e Segurança Pública Municipal, que estejam comprovadamente atuando na linha de 

frente no combate à pandemia. 

Art. 3° - Fica o Poder Executivo autorizado a tomar todas as 

medidas necessárias, inclusive a destinação de recursos orçamentários, de modo a viabilizar o 

previsto na presente lei. 

Art. 4° - A presente lei poderá ser regulamentada no que couber. 

Art. 50 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, em 27 de maio de 2020. 

UíS CLAU INO D ARAÚJO 
ador — MD 
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COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Ref. Projeto de Lei n° 50/2020. 
Autoria: Vereadores Edson Santos e Mauro Luis Claudino de Araújo 
Assunto: Torna obrigatória a realização de testes rápidos do novo coronavirus (COVID-19) nas 
unidades de pronto atendimento 24 horas e dá outras providências. 

À Procuradoria Jurídica, 

Nos termos do §1°, inciso I, do artigo 38 da Resolução n° 
05/2001 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes), com redação 
dada pela Resolução n°34. de 11 de julho de 2019, exarar parecer no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, com relação às questões jurídicas apresentadas na propositura legislativa. 

C.P.J.R., em 02 de j o de 020. 

MAURO LUI 
Presidente d 

O DE ARAÚJO 
ssão de Justiça e Redação 
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: — DO RELATÓRIO 

SENHORES VEREADORES 

PROCESSO N° 68/2020 

PROJETO DE LEI N° 50/2020 

PARECER N° 10/2020 

Trata-se de projeto de lei (fl. 03) de autoria dos Vereadores 

EDSON SANTOS e MAURO LUÍS CLAUDINO DE ARAÚJO que visa à obrigatoriedade de 

-ealização de testes rápidos do novo coronavirus (COVID-19) nas unidades de pronto 

dendimento 24 horas, pelas razões expostas na Justificativa de fls. 01-02. 

[I - DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

O projeto pode ser objeto de divergências quanto à sua 

:onstitucionalidade em diversos aspectos, motivo pelo qual cabe uma análise detida em 

-elação a cada ponto relevante. 

- DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO 

Primeiramente, quanto à competência legislativa, cabe apontar 

lue a Constituição da República insere as matérias relacionadas à saúde no rol de assuntos 

le competência legislativa concorrente, nos termos do art. 24, que dispõe: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: [...] 

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 1...] 
(grifamos) 

Por sua vez, os Municípios parecem atrair a competência para 

legislar sobre matérias de competência concorrente em algumas situações específicas, nos 

moldes do art. 30 da Constituição, segundo o qual: 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

1 - legislar sobre assuntos de interesse local; 
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II - suplementar a legislação federal e a estadual no que 
couber; [...] 

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da 
União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da 
população; E.. .1 

Dessa forma, é viável sustentar, a princípio, que o Município 

possui competência legislativa em matéria de proteção à saúde na forma dos dispositivos 

nencionados, dos quais se extrai que a referida competência legislativa deve se dar com 

•elação a assuntos de interesse local ou a título de suplementa ção da legislação federal e 

stadual, no que couber. 

Por outro lado, cabe-nos adiantar que nem sempre há 

:onsenso acerca de quais matérias estariam efetivamente inseridas na competência legislativa 

nunicipal, uma vez que o preenchimento dos aludidos requisitos constitucionais é, 

requentemente, objeto de divergências na doutrina e na jurisprudência. 

No presente caso, está-se diante de propositura acerca da 

pbrigatoriedade da realização de testes rápidos do novo coronavírus nas unidades de pronto 

atendimento deste Município. 

Assim, a análise acerca da competência legislativa municipal 

perpassaria necessariamente pelas seguintes indagações: a inserção da obrigatoriedade de 

prestação de testes rápidos do novo coronavírus se insere nas normas gerais relacionadas ã 

prestação de serviços de saúde? Há interesse local no assunto em foco? 

Pois bem. Caso se entenda que a propositura se insere nas 

lormas gerais acerca da matéria, a competência legislativa seria, em regra, da União, na 

'orma do art. 24, §1°, CRFB. Caso se entenda que o tema não se insere nas normas gerais, a 

..ompetência legislativa passaria ao domínio dos Estados e do Distrito Federal nos termos do 

á citado art. 24, XII, e se estenderia ao domínio municipal caso caracterize assunto de 

interesse local, nos termos do art. 30, I, Constituição, ou a título da suplementação prevista 

lo art. 30, II, CRFB, no que couber. 

No tocante à caracterização ou não da matéria em foco como 

lormas gerais, cabe-nos mencionar o entendimento emitido pelo Supremo Tribunal Federal 
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em decisão liminar na ADPF n° 672/DF (Rel. MM. Alexandre de Moraes, julg. em 08.04.2020), 

da qual vale destacar os seguintes trechos: 

(...] em respeito ao Federalismo e suas regras 
constitucionais de distribuição de competência consagradas 
constitucionalmente, assiste razão à requerente no tocante 
ao pedido de concessão de medida liminar, "para que seja 
determinado o respeito às determinação dos governadores e 
prefeitos quanto ao funcionamento das atividades econômicas 
e as regras de aglomeração". 

A adoção constitucional do Estado Federal gravita em 
torno do princípio da autonomia das entidades federativas, 
que pressupõe repartição de competências legislativas, 
administrativas e tributárias. 

Em relação à saúde e assistência pública, 
inclusive no tocante à organização do abastecimento 
alimentar, a Constituição Federal consagra, nos termos 
dos incisos II e IX, do artigo 23, a existência de 
competência administrativa comum entre União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Igualmente, nos termos do artigo 24, XII, o texto 
constitucional prevê competência concorrente entre 
União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre 
proteção e defesa da saúde; permitindo, ainda, aos 
Municípios, nos termos do artigo 30, inciso II, a 
possibilidade de suplementar a legislação federal e a 
estadual no que couber, desde que haja interesse local; 
devendo, ainda, ser considerada a descentralização político-
administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 70 

da Lei 8.080/1990), com a consequente descentralização da 
execução de serviços e distribuição dos encargos financeiros 
entre os entes federativos, inclusive no que diz respeito as 
atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 60, I, 
da Lei 8.080/1990). 

As regras de repartição de competências 
administrativas e legislativas deverão ser respeitadas na 
interpretação e aplicação da Lei 13.979/20, do Decreto 
Legislativo 6/20 e dos Decretos presidenciais 10.282 e 
10.292, ambos de 2020, observando-se, de "maneira 
explicita", como bem ressaltado pelo eminente Ministro 
MARCO AURÉLIO, ao conceder medida acauteladora na ADI 
6341, "no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a 
competência concorrente". 

Presentes, portanto, a plausibilidade inequívoca de 
eventual conflito federativo e os evidentes riscos sociais e à 
saúde pública com perigo de lesão irreparável, CONCEDO 

/---
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PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR na arguição de 
descumprimento de preceito fundamental, ad referendum do 
Plenário desta SUPREMA CORTE, com base no art. 21, V, do 
RISTF, para DETERMINAR a efetiva observância dos artigos 
23, II e IX; 24, XII; 30, II e 198, todos da Constituição 
Federal na aplicação da Lei 13.979/20 e dispositivos 
conexos, RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO 
DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS GOVERNOS 
ESTADUAIS E DISTRITAL E SUPLEMENTAR DOS 
GOVERNOS MUNICIPAIS, cada qual no exercício de suas 
atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para 
a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente 
permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de 
distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão 
de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades 
culturais e à circulação de pessoas, entre outras; 
INDEPENDENTEMENTE DE SUPERVENIENCIA DE ATO 
FEDERAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, sem prejuízo da 
COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO para estabelecer medidas 
restritivas em todo o território nacional, caso entenda 
necessário. [...] (grifamos) 

Como se observa, a decisão em foco indica o entendimento de 

lue a competência administrativa em matéria de proteção e defesa da saúde no contexto da 

presente pandemia é comum entre todos os entes federados, e a competência legislativa na 

matéria é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, com os Municípios atraindo a 

competência na medida de seu interesse local. 

Com base neste posicionamento, seria cabível concluir que a 

matéria ora veiculada não se encontra nas normas gerais acerca do tema, e, portanto, não 

estaria restrita à competência legislativa da União. 

No mesmo sentido foi o posicionamento proferido pelo 

Supremo Tribunal Federal na ADI n° 6341 (Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson 

Fachin, julg. em 15.04.2020), em que o Plenário confirmou medida acauteladora então 

concedida monocraticamente, a qual fora ementada nos seguintes termos: 

SAÚDE - CRISE - CORONAVIRUS - MEDIDA PROVISÓRIA - 
PROVIDÊNCIAS - LEGITIMAÇÃO CONCORRENTE. Surgem 
atendidos os requisitos de urgência e necessidade, no que 
medida provisória dispõe sobre providências no campo da 
saúde pública nacional, sem prejuízo da legitimação 
concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. (original sem destaque) 

De todo modo, observa-se que as referidas ações que tramitam 

perante o Supremo Tribunal Federal ainda não foram objeto de trânsito em julgado na 
,yroG 
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presente data. Dessa forma, vale registrar que o E. TJSP já se manifestou no sentido de que 

ieterminadas situações envolvendo prestações de saúde não estariam incluídas na 

ompetência municipal, mas sim apenas da União, Estados e Distrito Federal, como se lê: 

"DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n° 8.950, de 
02 de maio de 2018, do Município de Jundiai, de iniciativa 
parlamentar, que "exige, em estabelecimentos privados 
de saúde, atenção diferenciada a parturiente de 
natimorto ou com óbito fetal e seu encaminhamento a 
atendimento psicológico". Princípio da razoabilidade e 
livre-iniciativa. Inexistência de vício. Ordem Econômica 
nacional que não está a salvo do poder regulatôrio do 
Estado. Doutrina. Competência legislativa. Invasão. 
Matéria destinada à União, Estados e Distrito Federal. 
Ausência, ademais, de interesse local a justificar a ação 
da Casa de Leis Municipal. Precedentes deste Seleto órgão 
Especial. Dano aos artigos 1° e 144 da Constituição 
Estadual. AÇÃO PROCEDENTE". (ADI n° 2168771-
77.2018.8.26.0000, órgão Especial, Rel. Des. Beretta da 
Silveira, julg. em 28.11.18) (original sem destaque) 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei n° 
11.786, de 03 de agosto de 2015, que institui o Plano 
Municipal para a Humanização do Parto, e dispõe sobre a 
administração de analgesia em partos naturais de gestantes 
no Município de São José do Rio Preto e dá outras 
providências - Competência legislativa - O Município é 
competente para legislar sobre a saúde pública com União e 
Estado, no limite de seu interesse local e deve se 
restringir ã necessidade de suplementar a legislação 
federal e estadual, no que couber, o que não se verifica 
no caso - Lei Estadual que assegura o direito ao parto 
humanizado nos estabelecimentos públicos de saúde do 
Estado - Inexistência de lacuna na norma estadual a 
ensejar a suplementação da matéria - Impossível 
identificar interesse local como fundamento da 
permanência da vigência da lei municipal, pois ambos os 
diplomas legislativos têm o fito de resolver a mesma 
necessidade social, consubstanciada em medidas adotadas 
no âmbito do SUS para garantir a realização do parto 
humanizado em suas unidades de saúde. 

Vício de iniciativa - Rol de iniciativas legislativas reservadas 
ao Chefe do Poder Executivo é matéria taxativamente 
disposta na Constituição Estadual - Invasão de esfera de 
competência que fere o princípio da independência e 
harmonia entre os Poderes - Não bastasse, a norma 
impugnada cria despesas sem especificar a respectiva fonte 
de custeio - Afronta aos artigos 1°, 50, 24, § 2°, 25, 47, 
incisos II e XIV, 144, e 176, inciso I, da Constituição do 
Estado. Pedido procedente". (ADI n° 2001428-
27.2016.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Ricardo Anafe, 
julg. em 08.06.16) (original sem destaque) 
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Nesta medida, com base no entendimento ora preponderante 

no âmbito da Suprema Corte, entendemos que a matéria se encontra inserida na 

competência legislativa municipal, cabendo, contudo, registrar que o E. TJSP possui 

alguns julgados no sentido da não existência de competência municipal em determinadas 

situações envolvendo prestações de saúde, conforme acima exposto. 

11.2 - DA INICIATIVA LEGISLATIVA 

No tocante à iniciativa legislativa, é sustentável o 

posicionamento pelo qual a competência para a propositura de projetos de lei assemelhados 

ao presente é de iniciativa concorrente entre os poderes Executivo e Legislativo, na esteira do 

entendimento preponderante no âmbito do Supremo Tribunal Federal (como exemplo, leading 

case ARE 878911/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.10.2016), pelo qual as matérias de 

iniciativa exclusiva do Prefeito devem estar explicitamente previstas, não comportando 

interpretação extensiva. 

De acordo com o referido julgado, inclusive, a possibilidade de 

que a implementação da medida gere ônus financeiro ao Município não afasta a iniciativa 

concorrente na matéria, uma vez que, conforme consta da ementa daquele, "Não usurpa a 

competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a 

Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do 

regime jurídico de servidores públicos". 

Cabe citar o entendimento proferido pelo E. TJSP em situações 

assemelhadas, como por exemplo na ADI n° 2213905-30.2018.8.26.0000 (Rel. Des. Márcio 

Bartoli), em que, especificamente quanto à questão da iniciativa legislativa, entendeu-se não 

houver vício de constitucionalidade: 

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei n° 6.011, de 17 
de abril de 2017, do Município de Americana, que "[d]ispõe 
sobre a obrigatoriedade dos hospitais públicos e privados, 
do Município de Americana, disponibilizar equipe de apoio 
profissional no momento da notícia aos pais, de recém-
nascidos com suspeita diagnóstica ou diagnóstico de 
Síndrome de Down" (sic). 
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II. Vício formal de inconstitucionalidade. Inocorrência. 
De origem parlamentar, a legislação impugnada não 
trata de matéria inserida no rol taxativo do artigo 24, 
§2°, da CE. Tema 917, STF. Precedentes deste órgão 
Especial. 

III. Não constatada, igualmente, invasão das atribuições 
de competência privativa do Chefe do Poder Executivo. 
A lei analisada não disciplina a prática de ato de 
administração, limitando-se a instituir normas 
procedimentais no tocante à forma de comunicação aos 
genitores da criança nascida e diagnosticada com 
Síndrome de Down, em âmbito local, estabelecendo 
regras dotadas de abstração e generalidade no tocante à 
humanização da referida comunicação. Previsão, apenas, 
de instrumentos mínimos destinados a garantir sua 
exequibilidade e a eficácia de suas disposições. Constitui 
dever do Poder Executivo levar as determinações do diploma 
impugnado à concreção por meio de provisões especiais, 
com respaldo em seu poder regulamentar. Diversos 
precedentes deste Colegiado. Doutrina. 

IV. Ofensa ao artigo 25 da Constituição do Estado, por não 
indicação de dotação orçamentária para custeio dos gastos 
decorrentes da execução da norma. Inocorrência. Mera 
inexequibilidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 

V. Artigo 5°, parte final. Inconstitucionalidade verificada. 
Ressalvada a posição pessoal desta Relatoria, de acordo com 
o entendimento consolidado neste Órgão Especial, a fixação 
de prazo rígido para que o Poder Executivo regulamente 
determinada disposição legal representa indevida 
interferência do Poder Legislativo em seu típico juízo de 
conveniência e oportunidade. Violação ao princípio da 
separação dos Poderes, previsto no artigo 5°, da CE. 
Exclusão da expressão "no prazo de 120 (cento e vinte) dias, 
a contar de sua publicação". 

VI. Pedido julgado parcialmente procedente. (ADI n° 
2213905-30.2018.8.26.0000, Rel. Des. Márcio Bartoli, 
Órgão Especial, julg. em 10.04.19) (grifamos) 

No mesmo sentido, na ADI n° 2175186-13.2017.8.26.0000 

(Rel. Des. Renato Sartorelli), em que se analisou a constitucionalidade de lei de iniciativa do 

Poder Legislativo que previu a obrigatoriedade de livro de reclamações e sugestões nas 

unidades de saúde do Município, o E. TJSP exarou a seguinte decisão: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N° 
8.820, DE 07 DE AGOSTO DE 2017, DO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI - ATO NORMATIVO DE AUTORIA PARLAMENTAR 
QUE 'PREVÊ' , NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE, 
LIVRO PARA RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES' - VICIO DE 
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INICIATIVA - NÃO RECONHECIMENTO - COMPETÊNCIA 
LEGISLATIVA CONCORRENTE - ARTIGO 24 DA CARTA 
BANDEIRANTE QUE NÃO ADMITE INTERPRETAÇÃO 
EXTENSIVA - ROL TAXATIVO - TEMA 917 DA 
REPERCUSSÃO GERAL (ARE N° 878.911/RJ) - OFENSA, 
ADEMAIS, AO ARTIGO 25 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 
NÃO CARACTERIZADA - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, 
CASSADA A LIMINAR". 

"Por se tratar de limitações ao poder de instauração do 
processo legislativo, as hipóteses previstas no texto 
constitucional devem ser interpretadas restritivamente". 

"As proposições legislativas que promovem a participação 
dos munícipes na melhoria da prestação de serviços 
públicos não se submetem à cláusula de reserva prevista na 
Constituição Bandeirante e tampouco constituem ingerência 
nas prerrogativas do Poder Executivo" (...). (ADI n° 2175186-
13.2017.8.26.0000, Rel. Des. Renato Sartorelfi, Órgão 
Especial, julg. em 29.11.17) 

Ainda no mesmo sentido, na ADI n° 2191671-

54.2018.8.26.0000, em que se analisou a constitucionalidade de lei de iniciativa do Poder 

Legislativo que tratava sob acessibilidade, o E. TJSP proferiu o seguinte entendimento: 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei n° 8.123, de 23 de 
dezembro de 2013, do Município de Jundiaí, que "exige, nos 
estabelecimentos que especifica, disponibilização de lupa 
eletrônica ou ampliador de vídeo.". 

Vicio de iniciativa. Não verificação. A lei impugnada, de 
origem parlamentar, não trata de matéria prevista no rol 
taxativo de temas reservados à iniciativa legislativa 
privativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes 
deste órgão Especial e do STF. Tema 917 da repercussão 
geral. 

Lei que dispõe sobre proteção e inclusão da pessoa com 
deficiência visual, instituindo a obrigatoriedade de que 
determinados estabelecimentos da municipalidade 
disponibilizem aos usuários de seus serviços instrumentos 
de tecnologia assistiva, no caso, lupa eletrônica ou 
ampliador de vídeo. Concretização do princípio da 
acessibilidade. Presença de interesse local a justificar a 
edição do diploma. Alinhamento às diretrizes estabelecidas 
pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa 
com Deficiência. Compatibilidade com as previsões 
normativas, federais e estaduais, que abordam a matéria. 
Inteligência dos arts. 23, II, 24, XIV, 30, I e II, da CF, e arts. 
277, 278, IV, e 281, da CE. Precedentes deste Colegiado. 

Violação à competência deste Tribunal de Justiça para 
organizar serviços notariais e de registro e exercer atividade 
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correicional a eles vinculada. Inocorrência. O diploma 
impugnado aborda matéria concernente ao direito de 
acessibilidade da pessoa com deficiência visual, 
disciplinando tema de interesse local. Não trata, em seu 
texto, de assunto relacionado à disciplina e ao 
funcionamento das serventias notariais e registrais, 
tampouco dos requisitos necessários à validade de seus atos 
e documentos. Vício de inconstitucionalidade afastado. 
Precedentes STF. 

Previsão de sanções que, uma vez aplicadas, podem 
acarretar a interrupção do funcionamento de 
estabelecimentos destinados à prestação de relevantes 
serviços públicos ligados ao exercício da cidadania e de 
importantes direitos fundamentais e socais. Inegável dano 
ao interesse público. Choque entre a efetivação de certas 
penalidades e o louvável objetivo da norma questionada. 
Declaração parcial de inconstitucionalidade, sem redução de 
texto, dos incisos III, parte final, e IV, ambos contidos no 
art. 2° da lei impugnada, excluindo-se a incidência das 
penalidades de "suspensão temporária da atividade" (art. 2°, 
III, parte final) e "cancelamento da licença de localização e 
funcionamento" (art. 2°, IV) do âmbito das instituições 
elencadas nos incisos I, II, VI e VII, do artigo 1° (cartórios, 
agências bancárias, bibliotecas e instituições de ensino), 
caso sejam prestadoras de serviço público. Pedido julgado 
parcialmente procedente. (ADI n° 2191671-
54.2018.8.26.0000, Rel. Des. Márcio Bartoli, órgão 
Especial, julg. em 20.02.19) (grifamos) 

No entanto, cabe-nos advertir que o E. Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, em situações semelhantes, manifestou o entendimento de que matérias 

assemelhadas à presente são de iniciativa privativa do Prefeito. Neste sentido: 

"Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei n° 2.679/2017, 
do Município de Macatuba - Dispõe acerca da 
obrigatoriedade de divulgação de listagens de pacientes que 
aguardam por consultas com especialistas, exames e outros 
procedimentos médicos e odontológicos no âmbito do 
Município de Macatuba. Iniciativa parlamentar. 
Inconstitucionalidade por vicio de iniciativa. Competência do 
Chefe do Poder Executivo. Exegese da Constituição do 
Estado de São Paulo. Precedentes no C. Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ação 
procedente" (ADI n° 2165849-97.2017.8.26.0000, Rel. Des. 
Borelli Thomaz, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: Órgão 
Especial, julg. em 29.11.2017) 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MUNICÍPIO 
DE RIBEIRÃO PRETO - LEI MUNICIPAL N° 13.886/2016 - 
INICIATIVA PARLAMENTAR LEI QUE DISPÕE SOBRE A 
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IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO 
PACIENTE, NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICíPIO 
DE RIBEIRÃO PRETO - INVASÃO DA COMPETÊNCIA 
RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - 
INGERÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO - VICIO 
DE INICIATIVA CONFIGURADO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 
DA SEPARAÇÃO DE PODERES AFRONTA AOS ARTIGOS 5°, 
24, §2°, 2, 47, II, XIV E XIX E 144, DA CONSTITUIÇÃO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO INCONSTITUCIONALIDADE 
RECONHECIDA AÇÃO PROCEDENTE". (ADI n° 2123160-
38.2017.8.26.0000, Rel. Des. João Negrini Filho, Órgão 
Especial, julg. em 07.02.18) 

"AÇA() DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
MUNICIPAL N° 7.557, DE 08 DE MAIO DE 2017, QUE 
"TORNA OBRIGATÓRIA A PRESENÇA DE UM MÉDICO 
GERIATRA NAS UBS's OU POSTOS DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO, DISTRIBUÍDOS POR REGIÃO". DEFLAGRAÇÃO 
DO PROCESSO LEGISLATIVO POR PARLAMENTAR. 
IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. MATÉRIA DE 
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO. AFRONTA AOS ARTIGOS 5°, 47, II, XI E XIV, 
E 144, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 
INGERÊNCIA NAS ATIVIDADES PRÓPRIAS DE DIREÇÃO 
DA CIDADE. INADMISSIBILIDADE. 

Não cabe ao Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito 
ao postulado da separação de poderes, ainda que por lei, 
praticar atos de caráter administrativo próprios do Poder 
Executivo, cuja atuação privativa na deflagração do processo 
legislativo está definida no texto constitucional. Essa prática 
legislativa de invadir a esfera de competência exclusiva do 
Executivo, quando efetivada, subverte a função primária da 
lei, transgride o princípio da divisão funcional do poder, 
representa comportamento heterodoxo da instituição 
parlamentar e importa em atuação ultra vires do Poder 
Legislativo, que não pode, em sua atuação político-jurídica, 
exorbitar dos limites que definem o exercício de suas 
prerrogativas institucionais. 

FONTE DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO 
EXPRESSA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO 
CARACTERIZADA. ARTIGOS 25, 174, INCISO III E 176, 
INCISO I, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. LEI QUE 
CRIA DESPESAS, A DESPEITO DA FALTA DE INDICAÇÃO 
DA FONTE DE CUSTEIO, NÃO DEVE SER DECLARADA 
INCONSTITUCIONAL, MAS APENAS FICA IMPEDIDA DE 
TER SUA EXEQUIBILIDADE NO EXERCÍCIO EM QUE FOI 
CRIADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO E. 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
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AÇÃO PROCEDENTE". (ADI n° 2126516-41.2017.8.26.0000, 
Rel. Des. Amorim Cantuária, órgão Especial, julg. em 
18.10.17) 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
MUNICIPAL N° 7.506, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2016, DO 
MUNICÍPIO DE GUARULHOS, QUE "CRIA O SERVIÇO DE 
TRANSPORTE GRATUITO A PACIENTES DO SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE SUS PÓS-PARTO". PROPOSTA 
NORMATIVA ORIGINÁRIA DO LEGISLATIVO. RESERVA DA 
ADMINISTRAÇÃO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA 
EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AFRONTA 
AOS ARTIGOS 5°, 47, II, XI E XIV, E 144, TODOS DA 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INGERÊNCIA NAS 
ATIVIDADES PRÓPRIAS DE DIREÇÃO DA CIDADE. 
INADMISSIBILIDADE. 

Não cabe ao Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito 
ao postulado da separação de poderes, ainda que por lei, 
praticar atos de caráter administrativo próprios do Poder 
Executivo, cuja atuação privativa na deflagração do processo 
legislativo está definida no texto constitucional. Essa prática 
legislativa de invadir a esfera de competência exclusiva do 
Executivo, quando efetivada, subverte a função primária da 
lei, transgride o princípio da divisão funcional do poder, 
representa comportamento heterodoxo da instituição 
parlamentar e importa em atuação 'ultra vires do Poder 
Legislativo, que não pode, em sua atuação político-jurídica, 
exorbitar dos limites que definem o exercício de suas 
prerrogativas institucionais. 

FONTE DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO 
EXPRESSA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO 
CARACTERIZADA. ARTIGOS 25, 174, INCISO III E 176, 
INCISO I, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. LEI QUE 
CRIA DESPESAS, A DESPEITO DA AUSÊNCIA DE 
INDICAÇÃO DA FONTE DE CUSTEIO, NÃO DEVEM SER 
DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS, MAS APENAS FICAM 
IMPEDIDAS DE TER SUA EXEQUIBILIDADE NO 
EXERCÍCIO EM QUE FORAM CRIADAS. PRECEDENTES 
DESTA CORTE E DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

AÇÃO PROCEDENTE". (ADI n° 2149035-10.2017.8.26.0000, 
Rel. Des. Amorim Cantuária, Órgão Especial, julg. em 
22.11.17) 

Como se observa, a questão da constitucionalidade da iniciativa 

legislativa em matérias como a que ora se veicula pode ser objeto de controvérsias. Dessa 

forma, entendemos ser sustentável a constitucionalidade do projeto sob esse aspecto com 

base no aludido posicionamento do Supremo Tribunal Federal, mas cabe advertir que, 

c.ç
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caso impugnada, há a possibilidade de que a lei em tela venha a ser suspensa ou invalidada 

na hipótese de se entender pela existência de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo na 

matéria. 

III - DA CONCLUSÃO 

Ante o exposto, reiterando que a matéria suscita possíveis 

divergências quanto a sua constitucionalidade, entendemos, com base nos posicionamentos 

ora citados, pela possibilidade de normal tramitação do projeto, registrando-se a 

necessidade de se atentar para as observações em tela. 

É o parecer, à superior consideração. 

P. J. 18 de jun O. 

FELIP HÃES 

PROCURAD DICO 

Vistos. Encaminhe-se. 

ANDRÉ D ALMEIDA 

PROCURADOR JURÍDICO CHEFE 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTICA E REDACÃO 

Projeto de Lei n° 50 / 2020 

De iniciativa legislativa dos Vereadores Edson Santos e Mauro 
Luis Claudino de Araújo, a proposta em estudo torna obrigatória a realização de testes 
rápidos do novo coronavírus (COVID-19) nas unidades de pronto atendimento 24 horas, e dá 
outras providências. 

Em resumo, a finalidade da proposta legislativa é determinar que 
todas as unidades de pronto atendimento 24 horas do município de Mogi das Cruzes, deverão 
realizar o teste rápido do novo Coronavírus, causador da COVID-19, para pacientes que já 
tenham sido atendidos em suas unidades, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde de 
Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na atenção primária à saúde e, ainda, tenha 
sinalizada a suspeita da doença, respeitando a metodologia do exame e melhor 
aproveitamento do teste; bem como, também terão direito os profissionais das áreas de Saúde, 
Assistência Social e Segurança Pública Municipal, que estejam comprovadamente atuando na 
linha de frente no combate à pandemia. 

Houve parecer da Procuradoria Jurídica (fls. 05/16) apontando 
que a matéria pode ser objeto de controvérsias, m as, por ser matéria de inequívoco interesse 
local, prevalece o entendimento de constitucionalidade com base em posicionamento do 
Supremo Tribunal Federal. 

Assim, analisando o Projeto de Lei, nos aspectos e 
peculiaridades atinentes a esta Comissão e inexistindo vícios a macularem o mesmo, 
opinamos por sua NORMAL TRAMITAÇÃO. 

Plenário Vereador Dr. Miranda, em 224e- ao de 2020. 

MAURO LUÍS E ARÁÚJO 
Pre Relator 

JOSÉ FRA CtMÁRIO V.MACEDO 
1Viembro 

CAIO CÉSAR M. DA CUNHA 

. TAVARES FURLAN 
Membro 

12,L 
OTTO F. FLORES DE REZENDE 

Membro Membro 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Projeto de Lei n° 50 / 2020 — Processo n° 68 / 2020 

A presente proposta legislativa de autoria dos Vereadores 
Edson Santos e Mauro Luís Claudino de Araújo, pretende tornar obrigatória a 
realização de testes rápidos do novo coronavírus (COVID-19) nas unidades de 
pronto atendimento 24 horas, e dá outras providências. 

Em síntese, a proposta legislativa tem o escopo de 
determinar que todas as unidades de pronto atendimento 24 horas do município de 
Mogi das Cruzes, deverão realizar o teste rápido do novo Coronavírus, causador da 
COVID-19, para pacientes que já tenham sido atendidos em suas unidades, 
seguindo o protocolo do Ministério da Saúde de Manejo Clínico do Coronavírus 
(COVID-19) na atenção primária à saúde e, ainda, tenha sinalizada a suspeita da 
doença, respeitando a metodologia do exame e melhor aproveitamento do teste. A 
proposta também estende a realização do teste rápido do novo Coronavírus, 
causador da COVID-19, nas unidades de pronto atendimento 24 horas aos 
profissionais das áreas de Saúde, Assistência Social e Segurança Pública Municipal, 
que estejam comprovadamente atuando na linha de frente no combate à pandemia; 
bem como, prevê que o Poder Executivo fica autorizado a tomar todas as medidas 
necessárias, inclusive a destinação de recursos orçamentários, de modo a viabilizar 
o previsto na lei. 

No mais, houve parecer da Comissão Permanente de 
Justiça e Redação, mencionando que o presente projeto de lei não apresenta óbices 
jurídicos que impeçam a sua normal tramitação. 

Assim, analisando o presente Projeto de Lei, nos 
aspectos e peculiaridades atinentes a esta omissão, opinamos por sua NORMAL 
TRAMITAÇÃO. 

Plenário Vereador Beraldo 

ANTONIO LI 
Pre 

SOARES LOPES 
bro 

FERNANDA MORENO DA SILVA 
Membro 

Miranda, em 22 de junho de 2020. 

DA SILVA 
nte 

PEDRO HID KOMURA 

IDUIGU A MARTINS 
bràx 
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PARECER COMISSÃO PERMANENTE DE SAÚDE. ZOONOSES E BEM-ESTAR ANIMAI, 

Projeto de Lei n° 50 / 2020 
Processo n2 68 / 2020 

A proposta legislativa de autoria dos Vereadores Edson 
Santos e Mauro Luís Claudino de Araújo, pretende tornar obrigatória a realização de 
testes rápidos do novo coronavírus (COVID-19) nas unidades de pronto atendimento 24 
horas, e dá outras providências. 

Ou seja, pretende o presente projeto de lei, determinar que 
todas as unidades de pronto atendimento 24 horas do município de Mogi das Cruzes, 
deverão realizar o teste rápido do novo Coronavírus, causador da COVID-19, para 
pacientes que já tenham sido atendidos em suas unidades, seguindo o protocolo do 
Ministério da Saúde de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na atenção primária à 
saúde e, ainda, tenha sinalizada a suspeita da doença, respeitando a metodologia do 
exame e melhor aproveitamento do teste; sendo também, que terão direito à realização 
dos testes rápidos do novo coronavírus, nas unidades de pronto atendimento 24 horas, 
os profissionais das áreas de Saúde, Assistência Social e Segurança Pública Municipal, 
que estejam comprovadamente atuando na linha de frente no combate à pandemia. 

Há pareceres das Comissões de justiça e Redação e de 
Finanças e Orçamento, que opinam pela normal tramitação. 

No mais, analisando o Projeto de Lei, nos aspectos e 
peculiaridades atinentes a esta Comissão, opinamos por sua NORMAL TRAMITAÇÃO. 

junho de 2020. 
Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, em 22 de 

OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 
Presidente em exercício - Relator 

FRANCISCO M.BEZERRA M.FILHO 
Membro 

PÉRICLES RAMALHO BAUAB 
Membro 

FERNAND ORENO DA SILVA CLAUDIO YUKIO MIYAKE 
Membo Membro 
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