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PARECER Nº 285/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0748/17.
Trata-se de projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Rute Costa, que dispõe sobre
a publicação, no site da Prefeitura do Município de São Paulo, da lista de espera de consultas
comuns ou especializadas, exames, cirurgias e quaisquer outros procedimentos ou ações de
saúde agendadas pelos cidadãos e dá outras providências.
De acordo com o projeto, as Unidades de Saúde municipais ficam obrigadas a divulgar,
através do site da Secretaria Municipal de Saúde, as listas de espera para consultas comuns
ou especializadas, exames, cirurgias e quaisquer outros procedimentos ou ações de saúde
agendada pelos cidadãos, com fundamento no direito destes de acesso a informações e na
fiscalização coletiva dos órgãos públicos quanto ao cumprimento do princípio da eficiência.
Conforme a justificativa apresentada, o projeto atende ao objetivo de transparência
pública, fortalece a democracia, prestigia e desenvolve as noções de cidadania e incentiva o
controle social sobre os atos de gestão.
O projeto reúne condições para prosseguir em tramitação, encontrando fundamento no
art. 37, caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer
membro ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos.
Cumpre observar que a propositura não pretende obrigar o Executivo a criar página na
Internet, mas, tão somente, a incluir, em página já existente os dados de interesse dos usuários
de serviços de saúde.
Inicialmente, deve ser registrado que a publicidade e a transparência são princípios que
devem reger a atuação da Administração Pública como um todo, consoante determinam a
Constituição Federal (art. 37, caput), a Constituição Estadual (art. 111) e a Lei Orgânica do
Município (art. 81).
Importante observar também que devido à conformação jurídica do Estado brasileiro,
qual seja, a de um Estado Democrático de Direito que adota a forma republicana, o pleno
acesso dos cidadãos às informações relativas à coisa pública, bem como o direito destes de
fiscalizar os negócios públicos, revestem-se da qualidade de direito fundamental.
Neste contexto, a Constituição Federal cuidou de estabelecer no capítulo destinado à
disciplina da Administração Pública em seu art. 37, § 1º que: "A publicidade dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo,
informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagem
que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos." Em termos
praticamente iguais, dispôs a Constituição Estadual, em seu art. 115, § 1º.
Verifica-se, então, que é imperiosa a divulgação pela Administração das informações
de interesse público em cumprimento ao princípio da publicidade, o qual não pode ser
compreendido apenas no aspecto formal de mera publicação na imprensa oficial dos atos,
contratos, leis, etc.
Ainda a respaldar a propositura, tem-se o art. 5º, XXXIII da Carta Magna, verbis:
"Art. 5° (...)
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de

responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado;"
Vale destacar, a propósito do dispositivo constitucional acima mencionado, que
recentemente foi o mesmo regulamentado pela Lei Federal nº 12.527/11, conhecida como "Lei
de Acesso à Informação", devendo ser citadas as seguintes previsões constantes da referida
lei pela pertinência que guardam com o pretendido pela propositura em análise: 1) de acordo
com o art. 2º, os procedimentos para assegurar o direito de acesso à informação devem
pautar-se, dentre outras, pelas diretrizes de divulgação de informações de interesse público,
independentemente de solicitações (inciso II) e da utilização de meios de comunicação
viabilizados pela tecnologia da informação (inciso III); e, 2) de acordo com o art. 7º, inciso VI, o
acesso à informação compreende, dentre outros, o direito de obter informação pertinente à
administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação e contratos
administrativos.
Ainda a respeito da transparência na administração pública, deve ser destacado o
disposto no art. 2°, inciso III, da Lei Orgânica do Município:
"Art. 2° - A organização do Município observará os seguintes princípios e diretrizes:
(...)
III - a transparência e o controle popular na ação do governo;"
Nesta linha, recentemente o E. Tribunal de Justiça de São Paulo se debruçou sobre
matéria análoga, entendendo pela constitucionalidade de lei cujo conteúdo se assemelha ao da
presente proposta, como verifica-se abaixo:
"I Ação direta objetivando a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Buritama nº.
4.002, de 14 de abril de 2014, que 'dispõe sobre a publicação, em site na internet, da lista de
espera de consultas comuns ou especializadas, exames, cirurgias e quaisquer outros
procedimentos ou ações de saúde, agendada pelos cidadãos no município'.
II Diploma que não padece de vício de iniciativa. Matéria não reservada ao Chefe do
Poder Executivo. Exegese do art. 24, §2º, da Constituição Estadual, aplicável aos Municípios
por força do disposto no art. 144 da mesma Carta. Admissível a iniciativa legislativa em matéria
de transparência administrativa, consistente na obrigação de publicidade de dados de serviços
públicos. A norma local versou sobre tema de interesse geral da população.
III A lei não cria novos encargos geradores de despesas imprevistas, já que a
publicidade oficial e a propaganda governamental são existentes. A divulgação oficial de
informações é dever primitivo na Constituição de 1988.
IV Ação improcedente."
(ADI nº 2183436-40.2014.8.26.0000, Relator(a): Guerrieri Rezende; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: Órgão Especial; Data do julgamento: 25/02/2015; Data de registro:
27/02/2015).
Para ser aprovada a proposta em análise dependerá de voto favorável da maioria
absoluta dos membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do
Município.
Não obstante, sugerimos o Substitutivo a seguir, a fim de adaptar o texto às regras de
técnica legislativa elencadas na Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, que
dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.
Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE, na forma do seguinte Substitutivo:

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0748/17.
Dispõe sobre a publicação, no site da Secretaria Municipal de Saúde, da lista de
espera de consultas comuns ou especializadas, exames, cirurgias e quaisquer outros
procedimentos ou ações de saúde agendados pelos cidadãos no Município, e dá outras
providências.
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A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelo Município,
com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do
§ 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal e também para garantir maior
fiscalização dos órgãos de controle quanto ao cumprimento do princípio constitucional da
eficiência, previsto no "caput" do art. 37 da Constituição Federal.
Art. 2º Subordinam-se ao regime desta Lei todas as Unidades de Saúde sob Gestão
Municipal.
Parágrafo único. Incluem-se neste rol as Unidades Básicas de Saúde, Unidades
Especializadas Ambulatoriais, Unidades Hospitalares, Centro de Referência do Idoso, Centro
de Atendimento Psicossocial - CAPS, Centro de Referência Saúde do Trabalhador - CRST e
outros que fazem parte da Rede Municipal de Saúde.
Art. 3º A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no art. 2º desta Lei
refere-se à divulgação, através do site da Secretaria Municipal de Saúde, das listas de espera
para consultas comuns ou especializadas, exames, cirurgias e quaisquer outros procedimentos
ou ações de saúde agendados pelos cidadãos junto a essas entidades.
Art. 4º Os procedimentos previstos nesta Lei devem ser executados em conformidade
com os princípios básicos da Administração Pública, principalmente no que concerne ao
respeito ao sigilo de dados.
Parágrafo único. As unidades de saúde previstas nesta Lei deverão gerar numeração
específica para cada agendamento, de forma que o cidadão possa localizar sua posição na
lista de espera sem exposição de sua identidade.
Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da data de sua publicação.
Art. 6º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias suplementadas se necessário.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 11/04/2018.
Aurélio Nomura - PSDB - Presidente
André Santos - PRB
Caio Miranda Carneiro - PSB - Contrário
Celso Jatene - PR
Cláudio Fonseca - PPS - Relator
Edir Sales - PSD
João Jorge - PSDB
Reis - PT
Sandra Tadeu - DEM

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/04/2018, p. 99-100
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.
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