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Matéria: Projeto DE LEI N. 358/2019

DISPöE sobre a fila única para cirurgia

bariátrica pelo Sistema Único de Saúde- SUS,

no Estado do Amazonas.

Autoria: Deputado (a) JOANA D'ARC

Relator: Deputado BELARMINO LINS

I- RELATÓruO

Submete-se à apreciação desta Comissäo o Projeto de Lei n. 358/2019, de

autoria da llustre Deputada Joana D'Arc que dispõe sobre a fila única para a cirurgia

bariátrica pelo Sistema tJnico de Saúde - SUS, no Estado do Amazonas.

Seguindo o Processo Legislativo, os autos foram encaminhados a esta

Comissão de Constituiçäo, Justiça e Redaçäo para análise de seus aspectos

constitucional, legal e jurídico, nos termos do disposto no Ar7.27, inc. l, alínea "4"1 c/c Art.

127, S1o, inc. ll12, do Regimento Inte

I Art. 27 . As Comissões Técnicas Permanentes exercem os procedimentos firmados no art. 26 deste Regimento, nos

limites estabelecidos na Constituição Estadual, com as seguintes denominações e abrangências temáticas: I - Comissão

de Constituição, Justiça e Redação: a) aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de

proposições sujeitas à apreciação da Assembleia e de matérias que lhe sejam encaminhadas.
2 Art. 127. (...) $1" A proposição é despachada às comissões pelo Presidente da Assembleia, obedecendo aos seguintes

procedimentos: (...) il - distribuição da matéria às comissões permanentes, iniciando a análise pela Comissão de
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Passo a emitir Parecer, na tentativa de criar juízo de valor, conclamando os

nobres pares desta Comissäo e ao douto Plenário deste Poder, para aco

parecer deste relator.

É o breve relatório. Passo a opinar

il - FUNDAMENTAçÃO

Com base no que dispöem o Art. 33, caput, da Constituiçäo Estadual3 e

inc. l, do Regimento lnterno4, a eminente deputada Joana Darc submete para apreciação

desta Casa Legislativa a presente propositura justificando a iniciativa, em breve síntese,

que o projeto tem por finalidade a criaçäo da fila única para a cirurgia bariátrica, a fim de

atender à Portaria no 492, do Ministério da Saúde.

Procedendo, então, a devida análise da constitucionalidade e da juridicidade,

apesar do louvável intuito do legislador estadual, a presente propositura näo se encontra

devidamente ancorada na competência legislativa atribuída aos parlamentares nos

ditames da Constituiçäo Federal e da Constituição amazonense.

Quanto à competência para legislar sobre esta matéria, dispõe o Art. 24, inc.

Xll da Constituiçäo Federals que os Estados podem legislar concorrentemente com os

demais membros da federação sobre a proteção e defesa da saúde.

Seguindo o mesmo raciocínio, a Constituição Estadual estabeleceu em

18, inc. Xl16 que compete ao Estado legislar sobre a matéria da presente propositu

seu Art.

Constituição, Justiça e Redação, que efetua o exame de admissibilidade jurídica e legislativa, salvo exceções

neste Regimento.3 Art. 33. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia
Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça, ao Defensor Pitblico-

Geral, ao Tribunal de Contas do Estado e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
a Art. 87. A apresentação de projetos respeita a iniciativa privativa, nos termos da Constituição do Estado, admitindo-se
as seguintes hipóteses quanto à autoria: I - Deputado e ou Deputados em conjunto, com limite de 02 (dois) Deputados

por Projeto;
5 Art.24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:[...] XII -previdência
social, proteção e defesa da saúde;
6 Art. 18. Compete ao Estado, respeitadas as norrnas gerais estabelecidas em lei federal, legislar concorrentemente com
a União sobre: [...] XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;
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Todavia, apesar de ser de competência estad ua matéria, o

presente projeto de lei está eivado de vício de iniciativa, conforme o que dispõe o artigo

33, 51o, inc. ll, alínea "b" e "c", da Constituição do Estado do Amazonas, dizendo se tratar

de competência privativa do Governador do Estado legislar sobre a organização

administrativa, a saber:

Art. 33. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou
comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao

Procurador-Geral de Justiça, ao Defensor Público-Geral, ao Tribunal de Contas do Estado e

aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. (Redação dada pela EC N.
92 de25.11.2015).
g I' São de iniciativa privativa do Govemador do Estado as leis que:

(...)
II - disponham sobre:
(...)
b) organização administrativa e matéria orçamentária.

Observa-se que, apesar de ser menc¡onado na justificativa do presente projeto

de Lei que se busca atender à uma exigência da Portaria no 492, do Ministério da Saúde,

esta mesma portaria afirma, em seu Anexo ll, item 1.1 que:

As Secreturias de Saúde dos Estados deverão estqbelecer um planejamento regional para
a distribuição dqs Unidades de Assistênciq de Alta Complexidade ao Paciente Portador de

Obesidade Grave com seus serviços, conforme a produção mínima estabelecida por
Unidade, neste Anexo II, a fila de espera por cirurgia baridtricø e a disponibilidade
orçamentária.

Verifica-se, portanto, que a portaria mencionada já atribui este dever às

Secretarias de Saúde, sendo evidente a reserva da iniciativa por parte do Governo do

Estado. Além disso, pode-se observar que o PL em comento, ao exigir que a Secretaria

de Estado de Saúde do Amazonas (SUSAM) regulamente e operacionalize a lei, acaba

por gerar deveres ao Executivo, tratando sobre organização administrativa, esta de

iniciativa também reservada ao Poder Executivo.

ln casu, a proposição acaba por atribuir, inequivocamente, deveres ao Poder

Executivo, que deverá atender às necessidades específicas da operacionalização de fila

que englobe indistintamente todos os municípios do Estado, o que demanda grande

mobilização da máquina administrativa e, ainda, considerável aumento de despesa,

Ademais, levando-se em consideração o Princípio Constitucional da Separação

dos Poderes que têm suas competências ou funções precisamente elencadas no texto

constitucional, em seu artigo 2o, a regra ê a harmonia dos poderes, sendo garantida pelo
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sistema de freios e contrapesos, consequentemente, evitan

poder a outro.

Em suma, quanto aos aspectos formais de admissibilidade, verificamos que a

proposta n'. 358/2019, encontra-se com vício de iniciativa, uma vez que impöe obrigações

ao poder público, sendo ela privativa do Governador do Estado.

Desta feita, como o Projeto de Lei em destaque não está de acordo com as

normas constitucionais, cumpre esta Comissão de Constituição e Justiça reconhecer pela

inconstitucionalidade do projeto de lei.

ilr - voTo

Diante do exposto, considerando que o presente projeto não atende os

requisitos formais exigidos pela ordem constitucional e legal, MANIFESTO VOTO

CONTRÁRIO ao prosseguimento do Projeto de Lei no 358/2019, de autoria da Deputada

Joana Darc, conclamando aos nobres pares desta Comissão e ao Plenário desta Casa

idêntico voto.

s.R. DA COMTSSÃO DE CONST|TU|çÃO, JUSTTçA E REDAçÃO, DA ASSEMBLETA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM MANAUS, 29 DE AGOSTO DE 2019.

De ELARMINO LINS
Relator

odeum
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