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PROJETO DE LEI 

Estabelece a obrigatoriedade dos hospitais, clinicas e 
laboratórios privados localizados no Município de 
Bauru de informar aos pacientes e usuários acerca da 
cobertura ou negativa de cobertura dos convênios 
médicos e planos de saúde em consultas, exames e 
cirurgias e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de Sao Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Ficam os hospitais, clinicas e laboratórios privados localizados no Municlpio de 
Bauru, obrigados a informar aos pacientes e usuários do serviço de saúde, acerca da 
cobertura ou negativa de cobertura dos convênios médicos e planos de saúde em 
consultas, exames e cirurgias. 

Os estabelecimentos mencionados no artigo anterior deverao disponibilizar aos 
usuários e pacientes a relação de todos os convênios médicos e planos de saúde 
que oferecem cobertura naquele local bem como dos respectivos procedimentos a 
que eles oferecem cobertura. 

Sempre que houver a nao cobertura por parte de algum convênio médico ou plano de 
saúde os estabelecimentos abrangidos por esta lei deverão informar ao paciente 
antes do respectivo atendimento, indicando os valores que o usuário deverá pagar se 
houver a opção do mesmo pelo atendimento particular. 

O descumprimento do disposto nessa Lei acarretará multa de R$ 2.000,00 (dois mil 
reais), aplicada em dobro, na reincidência. 

Parágrafo único -A multa de que trata o "caput'' deste artigo será atualizada anualmente pela variação 
do Índice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística- IBGE acumulada no exerclcio anterior, sendo que, no caso 
de extinção deste lndice, será adotado outro lndice criado pela legislação federal em 
vigor e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. 

Art. 5° 

Art. 6° 

As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação.· 

Bauru, 15 de abril de 2019. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

O projeto visa assegurar o direito Constitucional de proteção ao consumidor, e o 
direito de acesso à informação, uma vez que em maioria dos casos não é informado previamente do 
não cobrimento de determinado procedimento em clínicas, hospitais e laboratórios. 

Dessa forma, esses estabelecimentos de saúde no momento do atendimento 
passam a carteira do convênio ou plano de saúde e posteriormente o paciente recebe a cobrança do 
procedimento em sua casa com a negativa de cobertura do convênio. 

Assim sendo, ocorre ampla violação ao art.5ºXXXII e Art.170, inciso V da Constituição 
Federal que diz: 

"Art. 5° ( ... ) 

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. ( ... ) 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 
observados os seguintes princípios: ( ... ) 

V - defesa do consumidor." 

No CDC, o direito de informação está positivado no inciso Ili do art. 6°, sendo 
considerado direito básico do consumidor. Verbis: 

"Art. 6° São direitos básicos do consumidor:( ... ) 

Ili - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 
com especificação correta de quantidade, características, 
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre 
os riscos que apresentem". 

Nesse mesmo viés, o assunto insere-se dentro da competência legislativa do 
Município, tendo em vista que embora este não tenha competência legislativa concorrente prevista no 
artigo 24, VIII da CF, e cediço que ele possui competência para legislar sobre essa-matéria de forma 
suplementar e de acordo com o interesse local, nos termos do artigo 30, incisos r e li da CF. 

Destarte, por todas essas razões e fundamentos conto com o apoio dos Nobres 
Pares para um tema tão relevante nos dias atuais que seria a proteção ao consumidor 

Bauru, 15 de abril de 2019. 

ALEXSSAND O"aUSSOLA 

SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS 
Encaminhar às Comissões de: 
~-'\- ------
¾i:di 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~~\a~ ~~\çw 

Em ,\G de ~ Q__, . 

ALEXSSAND O BUSSOLA 

Presi nte 

de 2019. 

q>RAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação: 

Solicitamos envio de oficio ao Senhor Prefeito Municipal para que a 
Secretaria Municipal de Saúde se manifeste em relação ao referido Projeto 
de Lei. 
Baur , 

Relator 

Senhor Presidente da Câmara Municipal: 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, solicitamos 
encaminhamento de ofício ao Senhor Prefeito Municipal. 
Bauru, 16 de ril de 2019. 

ALEXSSAND O BUSSOLA 
Presidente da omissão de Justiça, Legislação e Redação 

À 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se ofício ao Senhor Prefeito Municipal, conforme solicitação. 
Bauru 19 . 

J s 
P esidente 

Atendido o despacho supra. Segu 
Bauru, \i- de abril de 2019. 

~~~-~ 
RONALDO JOS'rSCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.PM. 50/19 

Bauru, 17 de abril de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Em anexo, estamos encaminhando manifestação da Comissão 

de Justiça, Legislação e Redação sobre o Projeto de Lei que estabelece a 

obrigatoriedade dos hospitais, clínicas e laboratórios privados localizados no 

Município de Bauru de informar aos pacientes e usuários acerca da cobertura ou 

negativa de cobertura dos convênios médicos e planos de saúde em consultas, 

exames e cirurgias e dá outras providências, de autoria do Vereador Alexssandro 

Bussola, processado sob nº 72/19, a fim de que Vossa Excelência tome as 

providências necessárias para atender ao requerido pela Comissão. 

No aguardo da mais breve resposta, subscrevemo-nos 

apresentando nossos renovados protestos de consideração . 

J 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 

Oficio ~t:\ 5<l 1 ~ _Prc~cv;.,_t\~----7 
pág. 1:,<o \I~ "º óia-1.Llt14 /jJ_ 

DIEGO M~-ÍEUS . VALHO KANASHIRO 
Chefe do Se~ d ,_ r -::zdimento~j_cj.;'!'n 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
GABINETE DO PREFEITO 

OF GP 1163/19 

Excelentíssimo Senhor 
José Roberto Martins Segalla 
Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Presidente, 

I:~~~: :âll~B 
Bauru, 10 de junho de 2019. 

Câmara Mu 1icipal de Bauru 
Diretoria de ·\poio Legislativo 

2 6 JUN. 2019 

Em resposta ao Of.DAL.SPL.PM. 50/19, no qual a Comissão de 
Justiça, Legislação e Redação solicita informações sobre o Projeto de Lei que estabelece 
a obrigatoriedade dos hospitais, clinicas e laboratórios privados localizados no 
Município de Bauru de informar aos pacientes e usuários acerca da cobertura ou 
negativa de cobertura dos convênios médicos e plano de saúde em consultas, exames e 
cirurgias e dá outras providências, segue anexa arec r da Secretaria de Negócios 
Jurídicos (fls. 07 a 10) . 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Processo nº 61.293/19 

Sra. Diretora da Procuradoria Consultiva 

Trata-se de processo administrativo instaurado em razão de oficio da 

Câmara Municipal, onde a Comissão de Justiça, Legislação e Redação solicita análise da 

Secretaria Municipal de Saúde a respeito de projeto de lei que obriga hospitais, clínicas e 

laboratórios privados do Município a informar aos pacientes e usuários sobre cobertura 

ou não dos convênios médicos e planos de saúde em consulta~, exames e cirurgias, 

aplicando-se pena de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão do descumprimento da lei. 

O processo foi enviado à Secretaria de Saúde, que se manifestou no 

• sentido de que o projeto atinge a esfera privada e não a pública, eximindo-se de ofertar 

opinião favorável ou desfavorável à matéria. 

O processo nos foi enviado para parecer. 

É o breve relatório. 

Inicialmente, cumpre observar que o projeto de lei é sinular ao que 

êrariuta pela Câmara de Vereadores da Cídade ae São Paulo. No caso daquele Mun1cip10, --

a Comissão de Constituição e Justiça daquela Casa legislativa ofertou parecer de 

legalidade e constitucionalidade do projeto, com o qual ousamos discordar. 
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Inconstitucionalidade. A regulamentação da saúde suplementar 

(prestada por planos e seguros privados de assistência à saúde) foi realizada pela Lei nº 

9.656/98, que traz em seu art. 1°, §1°, que as operadoras estão subordinadas à Agência 

Nacional de Saúde Suplementar- ANS. 

§ 1 º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que 

apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência 

médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de 

atividade exclusivamente financeira, tais como: 

a) custeio de despesas; 

b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada; 

c) reembolso de despesas; 

d) mecanismos de regulação; 

e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de 

procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e 

f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios 

médico-assistenciais. 

A referida lei determina, também, quais são as coberturas em um 

• plano-referência, ou seja, o mínimo a ser oferecido pelos planos de saúde, de acordo com 

o art. 12 da mencionada lei. Todas as coberturas estão incluídas nos contratos celebrados 

entre os particulares e os seguros e planos de assistência à saúde. Neste ponto, 

evidentemente, a questão tangencia o direito contratual e o direito do consumidor. Aliás, 

a ANS mantém um espaço reservado para atendimento dos consumidores. 

No caso sob exame, o projeto extrapola o espaço de competência da 

União, seja porque_ isso_ ficou reservado à AN"S, _gue tem poderes pararegtilamentar e 

fiscalizar a matéria, seja porque invade o campo do direito civil (art. 22, I da CF) e do 

consumidor (art. 5°, XXXII, art. 24, V e 170, V, todos da CF e art. 48 do ADCT -

competência exaurida com o Código de Defesa do Consumidor) 
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Ainda que fosse possível imaginar a situação como "competência 

suplementar" dos Municípios, estabelecida no art. 30, II da CF, o certo é que o art. 24, 

VIII, trata de responsabilidade por danos ao consumidor, o que não se encaixa na 

presente situação. Nem há que se alegar a questão se encaixa como no inciso relativo à 

"produção e consumo" ( art. 24, V), pois aqui o assunto se prende a prestação de serviços 

e consumidor, e não há produtos direcionados para o consumo. Logo, a competência 

concorrente descrita no art. 24 da Constituição tem como titulares a União e o Estado, 

cabendo ao Município, apenas e tão somente o dever de suplementar as legislações já 

existentes, sendo certo que a União já legislou sobre o assunto e atribuiu a 

regulamentação e fiscalização à ANS. 

Recentemente, o STF (ADI 4512) julgou constitucional lei do 

Estado do Mato Grosso do Sul (Lei nº 3.885/10), que determinava aos planos de saúde a 

obrigatoriedade de informar aos pacientes o motivo de negativa no custeio de assistência 

médica. Segundo o STF não haveria violação ao disposto no art. 5° XXXII da 

Constituição . 

Como já dissemos, entendemos que o precedente não se aplica ao 

caso dos Municípios, nem se amolda as exigências do projeto de lei. Isso porque, no 

mesmo sentido da matéria de direito do consumidor, a competência suplementar do 

Município (art. 30, II - suplementar a legislação federal e estadual no que couber) só é 

cabível quando exista ao menos a legislação estadual prevendo tal situação e só é 

aceitável quando exista algum ponto especial e local a ser disciplinado, o que não é o 

caso, posto que a regra nos parece ser geral e não específica. Dessa forma, a regra geral 

extraru>la a comm:tência Muni.cipaL visto..que essaincumbeJlilnião (art.24, §1 º da_CF). 

Portanto, entendemos que seria inviável a aprovação de lei que 

aplica multa questionável constitucionalmente, o que poderia ampliar o passivo judicial 
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do Município. Além disso, incumbiria ao Executivo, a regulamentação, fiscalização do 

cumprimento da lei e aplicação da multa. 

É o que nos parece. 

,07deJu de2019 . 

José Roberto Anselmo 

Procurador do Município de Bauru 

OABISP nº 112.996 

' 



• 

• 

PROC. NR CJ-\-'2....1 l °t 
c:V 

~âma,akic~ muà 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação: 

Solicitamos o encaminhamento do processo à Consultoria 
Jurídica desta Casa de Leis para análise e parecer do presente 
Projeto, consider ndo o parecer de inconstitucionalidade 
exarada p la Pro radoria do Município. 
B . 2019. 

Relator 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bauru: 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, 
solicitamos o encaminhamento do processo à Consultoria 
Jurídica. 
Bauru, 23 de jul o de 2019. 

ALEXSSAND BUSSOLA 
Presidente da omissão de Justiça, Legislação e Redação 

À 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se o processo à Consultoria Jurídica, conforme 
solicitação. 
Bauru, 23 de ·ulho de 201 

Atendido o despacho su ra. Segue o Processo à Consultoria 
Jurídica. 
Bauru, 23 de julho de 2019. 

~~r,_ .. ~ 
RONALDÕJOSÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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Processo nº 072/19, de 15/04/2019. 
Autor: Alexssandro Bussola 

Senhor Presidente . 

Trata-se de projeto de lei de autoria do Nobre Vereador Alexssandro Bussola, que 
dispões sobre 'obrigatoriedade dos hospitais, clinicas e laboratórios privados 
localizados no Município de Bauru de informar aos pacientes e usuários acerca da 
cobertura dos convênios médicos e planos de saúde em consultas, exames e cirurgias 
e dá outras providências". Em apertada síntese este é o conteúdo do projeto a ser 
analisado por esta Consultoria Jurídica. 

- Do Obrigatório Desentranhamento - Parecer Procuradoria Consultiva 
Prefeitura Municipal de Bauru: 

Importa de plano consignar que o parecer acostado neste projeto de lei às f/s. 08/11, 
por determinação do Senhor Prefeito Municpal é inadequado e revestido de usurpação 
de competência, eis que às f/s. 05 há solicitação expressa de informação a "Secretaria 
Municipal de Saúde", nunca a Procuradoria Consultiva do Poder Executivo, 
personificando situação anômala e impeditiva a eventual interesse do Parlamentar 
Relator solicitante . 

Quanto ao mérito do parecer exarado pela Procuradoria Consultiva a sua 
fundamentação, que conduziu a "inconstitucionalidade" desta propositura, passou 
muito ao largo do núcleo mandamental explicitado no projeto legislativo. 

Centrou-se o parecer: "que a regulamentação da saúde suplementar [ ... ] estão 
subordinadas à Agência nacional de Saúde Suplementar - ANS"; "que o projeto 
extrapola o espaço de competência da União"; ainda, que "seria inviável a aprovação 
de lei que aplica multa questionável constitucionalmente, o que poderia ampliar o 
passivo judicial do Município. Além disso, incumbiria ao Executivo, a regulamentação, 
fiscalização do cumprimento da lei e aplicação da multa." 

Com o devido respeito ao denoto da Procuradoria Consultiva, o entendimento está 
dissociado do entendimento jurisprudencial emanado da Corte de Justiça 
Bandeirante, como a seguir demonstrado. 
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Da Constitucionalidade e Legalidade do Projeto de Lei: 

É cristalino que o projeto de lei almeja dar publicidade ao conveniado/usuário de 
planos de saúde e empresas assemelhadas o direito de ter conhecimento prévio se o 
prestador do serviço médico ou clinico é credenciado a empresa de saúde por aquele 
contratado. 

Com efeito, vem ao encontro do Código Consumerista para então evitar o efeito 
"surpresa" pela negativa de possuir rede conveniada ao seu plano/convênio de saúde, 
para então não impor no pagamento pelos serviços recebido na modalidade 
"particular", que por vezes não são reembolsados pelas empresas que exploram a 
saúde privada. 

Em suma, o projeto de lei vem prestigiar o princípio da publicidade e o dever de 
informar do fornecedor os direitos básicos do consumidor, por meio adequado, claro, 
eficiente, correto e principalmente das restrições existentes, como estabelece o artigo 
6°, inciso Ili, da Lei 8.078/90 (Código Defesa Consumidor). ln verbis: 

Art. 6° São direitos básicos do consumidor: 
[ ... l 

Ili - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos 
e serviços, com especificação correta de quantidade, 
características, composição, qualidade, tributos incidentes e 
preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [ ... ] 

De modo a não mais se alongar na fundamentação neste tópico do parecer, importa 
colacionar, dentre inúmeros acórdãos do Tribunal de Justiça Paulista, que em matéria 
análoga, sedimentou entendimento pela constitucionalidade e legalidade do 
pretendido pelo Vereador proponente. A saber: 

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 13.884, de 08 de 
setembro de 2016, do Município de Ribeirão Preto (Dispõe sobre 
a obrigatoriedade de fixação de placas de advertência sobre o 
uso de formal e suas consequências para a saúde do ser 
humano nas dependências de salões de beleza ou 
estabelecimento congê4ncers no Município do Ribeirão Preto e 
dá outras providências). Legislação oriunda de iniciativa 
parlamentar. Inconstitucionalidade. Não ocorrência. Matéria cuja 
iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo. Não 
intervenção nas atividades da Administração municipal. Ação 
Improcedente. (ADI 20049915-34.2018.8.26.00000 - J. 
06.06.2018) 

Em mesmo sentido: ADI nº 2260.702-64.2018.8.26.0000 (J. 08.05.2019); ADI nº 
2073411-81.2019.8.26.0000 Q. 26.06.2019), todas em anexo. _,.,,,,.,-
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Em completo ao exposto é necessário frente ao entendimento do Poder Executivo (fls. 
10/11) que o projeto de lei trará obrigação ao Poder Executivo em fiscalizar o 
cumprimento e aplicar multa ao infrator da lei, asseverou o Tribunal de Justiça Paulista 
(ADI 2004915-34.2018.8.26.0000): 

Entendo não ocorrer invasão de competência normativa do 
Poder Executivo, porquanto não há na lei qualquer comando 
direcionado à Administração Pública, com nota de não ir a 
legislação além de especificar, no art. 1°, os estabelecimentos 
sujeitos à fixação de placa. Sem imposição de obrigação ao 
Executivo, conquanto incumba a este alguma fiscalização que, 
entretanto, não vai além da que de é mesmo de seu ofício e 
competência, em situação a não configurar peculiaridade 
característica de aumento de despesa ordenadas pelo 
Legislativo. 

Pelo apresentado a Vossa Excelência nas razões postas pela Consultoria Jurídica 
opina-se: i) pelo imediato desentranhamento do parecer de fls 08/11, conforme 
fundamentação aduzida; ii) que o Projeto de Lei 072/19, não apresenta elementos 
geradores de ilegalidade ou inconstitucionalidade, de tal sorte que está em 
conformidade com os princípios que norteiam o procedimento legislativo . 

ar s o Gobbi 
Consultor Jurídico 
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São Paulo 

Registro: 2018.0000418272 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade 
nº 2004915-34.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor PREFEITO 
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, é réu PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE RIBEIRÃO PRETO. 

ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO IMPROCEDENTE. V.U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão . 

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA 
CALÇAS (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO, SALLES ROSSI, RICARDO ANAFE, 
ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR 
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ADEMIR BENEDITO, 
ARTUR MARQUES, PINHEIRO FRANCO, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO 
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, PÉRlCLES 
PIZA, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, 
CARLOS BUENO E FERRAZ DE ARRUDA. 

São Paulo, 6 de junho de 2018 

BORELLI THOMAZ 

RELATOR 

Assinatura Eletrônica 
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2004915-34.2018.8.26.0000 

AUTOR: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO 

RÉU: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO 

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 13.884, de 08 de 

setembro de 2016, do Município de Ribeirão Preto (Dispõe 

sobre a obrigatoriedade de afixação de placa de advertência 

sobre o uso de formo{ e suas consequências para a saúde do 

ser humano nas dependências de salões de beleza ou 

estabelecimentos congêneres no Município de Ribeirão 

Preto e dá outras providências). Legislação oriunda de 

iniciativa parlamentar. Inconstitucionalidade. Não 

ocorrência. Matéria cuja iniciativa não é reservada ao 

Chefe do Poder Executivo. Não intervenção nas atividades 

da Administração municipal. Ação improcedente . 

Ação proposta pelo Prefeito do Município de Ribeirão Preto para 

declaração de inconstitucionalidade da Lei 13.884, de 08 de setembro de 2016, daquela 

Municipalidade, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de placa de advertência 

sobre o uso de formo/ e suas consequências para a saúde do ser humano nas dependências 

de salões de beleza ou estabelecimentos congêneres no Municipio de Ribeirão Preto e dá 

outras providências. 

Aduz haver usurpação de competência normativa concorrente da 

União, Estados e Distrito Federal, por ser lei que tem por objetivo a proteção à saúde, 

além de indicar ofensa ao principio da liberdade de iniciativa. Por fim, traz o autor 

denúncia sobre descabida iniciativa parlamentar, porquanto obriga o Poder Executivo a 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PODER JUDICIÁRIO 
São Paulo 

Processada sem liminar, não houve interesse do D. Procurador 

Geral do Estado, por entender tratar-se de matéria exclusivamente local (págs. 42/43). 

Vieram informações pelo Presidente da Câmara Municipal (págs. 

47/49), seguidas de parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça pela improcedência da 

ação (págs. 53/67) . 

É o relatório. 

Antes do mais, observo não haver dúvida sobre reger-se o 

Município com autonomia, por Lei Orgânica, mas sempre atendidos os princípios 

estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, por assim ser determinado por normas 

de conteúdo cogente (art. 29, CRFB; art. 144, CE1
). 

Como leciona JOSÉ AFONSO DA SILVA, o princípio da 

supremacia requer que todas as situações jurídicas se conformem com os princípios e 

preceitos da Constituição. Essa conformidade com os ditames constitucionais, agora, não 

se satisfaz apenas com a atuação positiva de acordo com a constituição. Exige mais, pois 

omitir a aplicação de normas constitucionais, quando a Constituição assim a determina, 

também constitui conduta inconstitucional2. 

E prossegue o ilustre doutrinador: do princípio da supremacia da 

constituição resulta o da compatibilidade vertical das normas da ordenação jurídica de 

um país, no sentido de que as normas de grau inferior somente valerão se forem 

compatíveis com as normas de grau superior3. 

A Lei 13.884, de 08 de setembro de 2016, do Município de 
1 CRFB, Art. 29 - O Munlcfplo reger-:18-á por lei orglnlca, votada em dois turnos, com o Jnterstlclo mlnlmo de dez dias, e aprovada por dois t~os dos 
membros da Câmara Munlclpaf, que a promulgará, atendidos os princfpio.s estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os 
seguintes preceitos: 
CE. Art. 144 - Os Munlcfplos, com autonomia po/ltlca, legfslatlva, administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei Orglnlca, atendidos o. 
princípios estabelecidos na Constituição Federal e ne.sta ConsUtulçllo. 

2 Curso de Direito Constitucional Positivo, 24ª ed., Malheiros, p. 46. 
3 Op. Cit., p. 47. 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PODER JUDICIÁRIO 

São Paulo 

Ribeirão Preto, ao dispôr sobre a obrigatoriedade de afixação de placa de advertência 

sobre o uso deformo! e suas consequências para a saúde do ser humano nas dependências 

de salões de beleza ou estabelecimentos congêneres no Município de Ribeirão Preto, 

assim estatuiu: 

Art. lº. Os salões de beleza ou congêneres localizados na cidade de 

Ribeirão Preto ficam obrigados a afixar em suas dependências, em local 

de fácil visualização, placas contendo advertência sobre o risco do uso 

de formo! para os seres humanos. 

Parágrafo único. A placa de advertência de que trata o caput 

conterá, em letras grandes de fácil leitura, os seguintes dizeres: "O 
formol é considerado cancerígeno pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) e quando absorvido pelo organismo por inalação e, 

principalmente, pela exposição prolongada, pode provocar câncer 

na boca, nas narinas, no pulmão, no sangue e na cabeça". 
Art. 2°. O descumprimento do disposto nesta lei acarretará ao 

infrator as seguintes penalidades: 

I - advertência por escrito com estipulação de prazo para cumprir 

as exigências; 

li - não sanada a irregularidade, será aplicada multa no valor de 20 

(vinte) UFESPs (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo); 

III - em caso de reincidência a multa será dobrada. 

Art. 3°. Os salões de beleza ou congêneres deverão adequar-se ao 

disposto nesta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de 

sua publicação. 

Art. 4º. O Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei 

naquilo que for necessário ao seu fiel cumprimento. 

Art. 5°. Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias, a contar da de 

sua publicação (sic). 

A lei vem de iniciativa parlamentar e, por vislumbrar 

inconstitucionalidade, o Prefeito de Ribeirão preto ajuizou esta ação, mas, respeitados seus 

argumentos, entendo inexistentes os vícios constitucionais indicados na petição inicial. 

Entendo não ocorrer invasão de competência normativa do Poder 

Executivo, porquanto não há na lei qualquer comando direcionado à Administração 
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Pública, com nota de não ir a legislação além de especificar, no art. 1 º, os estabelecimentos 

sujeitos à afixação de placa, sem imposição de obrigação ao Executivo, conquanto 

incumba a este alguma fiscalização que, entretanto, não vai além da que de é mesmo de seu 

oficio e competência, em situação a não configurar peculiaridades características de 

aumento de despesas ordenadas pelo Legislativo. 

Nem mesmo se vislumbra vício por ser lei de iniciativa 

parlamentar, porquanto não se trata de matéria cuja iniciativa seja reservada, 

exclusivamente, ao Chefe do Poder Executivo . 

Sobre assim ser, lembrar ter a Constituição do Estado adotado 

regra de ser concorrente a iniciativa do processo legislativo (art. 24), ressalvando no § 2° 

do mencionado dispositivo4
, e, ainda, no artigo 1745, as hipóteses de iniciativa reservada 

do Chefe do Poder Executivo, a serem interpretadas de forma restrita6. 

Relevante, pois, colacionar lição de HEL Y LOPES MElRELLES: 

leis de iniciativa da Câmara ou, mais propriamente, de seus vereadores são todas as que a 

lei orgânica municipal não reserva, expressa e privativamente, à iniciativa do prefeito. As 

leis orgânicas municipais devem reproduzir, dentre as matérias previstas nos arts. 61, § 

1 ~ e 165 da CF, as que se inserem no âmbito da competência municipal. São, pois, de 

iniciativa exclusiva do prefeito, como chefe do Executivo local, os projetos de leis que 

4 Arl. 24 [ ... ] §2°. Compete, exclusivamente, ao Governador do Estado a iniciativa das leis que 
disponham sobre: 1 - criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração 
direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração; 2 - criação e extinção das 
Secretarias de Estado e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 47, XIX; 3 -
organização da Procuradoria Geral do Estado e da Defensoria Pública do Estado, observadas as 
normas gerais da União; 4 - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de 
cargos, estabilidade e aposentadoria; 5 - militares, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para inatividade, bem como fixação 
ou alteração do efetivo da Polícia Militar; 6 - criação, alteração ou supressão de cartórios notariais e 
de registros públicos. 
5 Artigo 174 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, com observância dos preceitos 
correspondentes da Constituição Federal: I • o plano plurianual; li • as diretrizes orçamentárias; Ili -
os orçamentos anuais. 
6 Em algumas hipóteses, a Constituição reserva a possibilidade de dar início ao processo legislativo 
a apenas algumas autoridades ou órgãos. Fala-se, então, em iniciativa reservada ou privativa. Como 
figuram hipóteses de exceção, os casos de iniciativa reservada não devem ser ampliados por via 
interpretativa. - GILMAR FERREIRA MENDES e PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, in Curso de 
Direito Constitucional, 6ª ed., 2011, Saraiva, p. 890. 
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disponham sobre a criação, estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e entes da 

Administração Pública Municipal; matéria de organização administrativa e planejamento 

de execução de obras e serviços públicos; criação de cargos, funções ou empregos 

públicos na Administração direta, autárquica e fundacional do Município; o regime 

jurídico e previdenciário dos servidores municipais, fixação e aumento de sua 

remuneração; o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e os 

créditos suplementares e especiais. Os demais projetos competem concorrentemente ao 

prefeito e à Câmara, na forma regimental7 . 

Como já referido, cuida-se de expediente legislativo passível de 

iniciativa parlamentar, por não violar o princípio da separação dos poderes, inserido no 

artigo 5° da Constituição Estadual. 

Repete-se cuidar-se de imposição de ônus, exclusivamente, a salões 

de beleza e estabelecimentos congêneres, não se cuidando de norma que cria, regula ou 

regulamenta órgãos do Município, nem interfere em atos de gestão, planejamento, 

organização, estrutura organizacional, direção de obras e serviços ou implica gastos de 

qualquer sorte; tampouco mexe na estrutura administrativa quanto a servidores ou 

funcionários . 

Relevante recorrer, novamente, a precisa ensmança de Hely: O 

governo municipal no Brasil é de funções divididas, cabendo à Câmara as legislativas e 

ao prefeito as executivas. [ .. } Como Poder Legislativo do Município, a Câmara de 

Vereadores tem a função precípua de fazer leis. Mas não se exaurem nessa incumbência 

suas atribuições institucionais. Desempenha, além da função legislativa e fiscalizadora, 

realçada pela própria Constituição da República (art. 29, XI), a de assessoramento ao 

Executivo local e a de administração de seus serviços. A atribuição típica e predominante 

da Câmara é a normativa, isto é, a de regular a administração do Município e a conduta 

dos munícipes no que afeta aos interesses locais. [ ... } A função legislativa, que é a 

principal, resume-se na votação de leis e estende-se a todos os assuntos da competência 

do Município (CF, art. 30), desde que a Câmara respeite as reservas constitucionais da 

7 Direito Municipal Brasileiro, 5ª Edição RT, 1985, pág. 446. 
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União (arts. 22 e 24) e as do Estado-membro (arts. 24-25) 8• 

Em remate, não se descure recente orientação colhida no E. 

Supremo Tribunal Federal (Tema 917): O Supremo Tribunal Federal firmou o 

entendimento no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão 

taxativamente previstas no art. 61 da Constituição, que trata da reserva de iniciativa de 

lei do Chefe do Poder Executivo. Não se permite, assim, inte1pretação ampliativa do 

citado dispositivo constitucional, para abarcar matérias além daquelas relativas ao 

funcionamento e estruturação da Administração Pública, mais especificamente, a 

servidores e órgãos do Poder Executivo. Nesse sentido, cito o julgamento da ADI 2.672, 

Rei. Min. Ellen Gracie, Redator pi acórdão Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ 

10.11.2006; da ADI 2.072, Rei. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 2.3.2015 [ . .} 

(ARE 878.911-RG, rei. Min. GILMAR MENDES, j. em 29.9.2016, Processo Eletrônico 

REPERCUSSÃO GERAL- MÉRITO, DJe-217). 

Vale a transcrição da ementa oficial: 

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. 

Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 

5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de 

câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. 

Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. 

Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não 

ocorrência. 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. 4. Repercussão geral reconhecida com 

reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso 

extraordinário provido"9• 

8 Direito Municipal Brasileiro, 16' Edição, Malheiros, 2008, págs. 616/619. 
• Sublinhado e negrito ausentes no texto original. 
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Por outra, não entrevejo invasão de competência normativa da 

União, Estados ou Distrito Federal pelo Município de Ribeirão Preto, porque a legislação, 

como bem realçou o D. Procurador de Justiça, não se afastou de primado maior, as 

situações peculiares ao âmbito de ação legislativa do município, em especial por 

suplementar a legislaçã federal e estadual no que couber (art. 30, II, CF), atenta às 

peculiaridades locais e sem invadir tema disciplinado em legislação dos entes estadual e/ou 

federal. 

Vale reiterar inexistir normalização, naqueles âmbitos, sobre alerta 

a respeito dos riscos decorrentes do uso de formo/ nos salões de beleza, e, dessarte, a 

norma hostilizada vem alicerçada em elementos adequação, necessidade e 

proporcionalidade, sendo razoável a obrigação de alertar quanto aos perigos do uso 

daquela substância química. 

Improcedem, ainda, as alegações sobre violação aos artigos 174 e 

176, inc. l da Constituição Estadual, porquanto não se trata de matéria a se imiscuir em 

tema orçamentário, além de trazer disciplina normativa sobre tema ( obrigação imposta ao 

estabelecimento de alertar clientar sobre risco do uso de formo!) a não caracterizar 

programa, projeto ou atividade que deveria ser previsto em lei orçamentária . 

Do quanto acima expus, respeitados os fundamentos e argumentos 

do autor, peço renovada vênia para afastar as denúncias contidas na petição inicial, razão 

por que, por não vislumbrar ferimento de preceitos constitucionais, desacolho o pedido 

inicial e concluo ser constitucional a Lei 13.884, de 08 de setembro de 2016, do Município 

de Ribeirão Preto. 

Pelo meu voto, JULGO IMPROCEDENTE esta ação. 

BORELLI THOMAZ 

Relator 
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Registro: 2019.0000355970 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de 
Inconstitucionalidade nº 2260702-64.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em 
que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA, é réu PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA. 

ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "AFASTARAM A PRELIMINAR E 
JULGARAM A AÇÃO IMPROCEDENTE. V.U.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
PEREIRA CALÇAS (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA, SALLES ROSSI, 
RICARDO ANAFE, ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO 
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, 
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, ADEMIR 
BENEDITO, ARTUR MARQUES, PINHEIRO FRANCO, XAVIER DE AQUINO, 
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA 
RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO 
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E FRANCISCO CASCONI. 

São Paulo, 8 de maio de 2019 . 

CARLOS BUENO 

RELATOR 

Assinatura Eletrônica 
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Direta de Inconstitucionalidade nº 2260702-64.2018.8.26.0000 

Autor: Prefeito do Município de Sorocaba 
Réu: Presidente da Câmara Municipal de Sorocaba 
Comarca: São Paulo 
Voto nº 50.9760E 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
Lei Municipal nº 11.737, de 29-6-2018, de origem 
parlamentar, que 'dispõe sobre eficaz acesso às 
informações referentes aos pontos de venda 
credenciados do cartão horário da Zona Azul -
estacionamento rotativo obrigatório - e dá outras 
providências ' - Alegada usurpação de competência 
privativa do Chefe do Executivo para legislar sobre 
direção superior da Administração - Inocorrência. 
Preliminar. 
Análise de ofensa a dispositivos da Lei Orgânica do 
Município e do Código de Trânsito Brasileiro -
Inadmissibilidade - Ausência de parametricidade. 
Mérito. 
Usurpação de competência. Inocorrência. Competência 
legislativa comum. Inexistência de conflito entre o Poder 
Legislativo e o Poder Executivo, no âmbito do Município 
de Sorocaba. Lei que encontra fundamento de validade no 
princípio constitucional da publicidade dos atos estatais, 
previsto no art. 111, caput, da CE/89. Acesso à informação. 
Aplicação, a contrario sensu, do Tema de Repercussão 
Geral nº 917. 
Ação improcedente." 

Trata-se de ação direta proposta pelo Prefeito do 
Município de Sorocaba, objetivando a declaração de 
inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 11.737, de 29-6-2018, 
promulgada pelo Presidente da Câmara Municipal após rejeição do 
veto integral ao Projeto de Lei nº 63/2018. Referida lei "dispõe sobre 
eficaz acesso às informações referentes aos pontos de venda 
credenciados do cartão horário da Zona Azul - estacionamento 
rotativo obrigatório -e dá outras providências": 

"Art. 1°-0 usuano da Zona Azul - estacionamento 
rotativo obrigatório - deve ter fácil acesso aos nomes e endereços dos 
pontos de venda credenciados próximos à vaga utilizada, por meio de 
placas adicionais informativas acopladas às existentes referentes ao 
serviço, para adquirir o cartão horário. 
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"Parágrafo único. Na parte inferior das placas devem 
constar o número da presente lei e o endereço virtual das informações 
detalhadas do serviço. 

"Art. 2°-Ao redor das feiras-livres o usuário das vagas 
de Zona Azul deve ter ciência do benefício da gratuidade de 
estacionamento, por meio de placas adicionais, nos moldes 
estabelecidos no art. 1° desta Lei, bem como por sinalização horizontal 
diferenciada para identificar a abrangência do raio de 150m (cento e 
cinquenta metros), nos termos previstos na Lei nº 6.103, de 14 de 
março de 2000 . 

"Parágrafo único, na parte inferior das referidas placas 
adicionais devem constar o número da Lei nº 6.103, de 14 de março de 
2000. 

"Art. 3°-As placas informativas adicionais de que trata 
esta lei deverão ser atualizadas quando necessário. 

"Art. 4º-Esta Lei entra em vigor em 120 (cento e vinte) 
dias após a sua publicação." 

Argumenta o autor que o ato afronta a ordem 
constitucional, pois invade o campo de direção superior da 
Administração, responsável por gerenciar o uso do bem público e por 
regulamentar o trânsito de veículos, ofendendo o princípio da 
separação dos poderes. 

Liminar indeferida, foram os autos processados, com a 
solicitação de informações à Câmara Municipal de Sorocaba, ouvido o 
Procurador Geral do Estado e em seguida o Procurador-Geral de 
Justiça, fls. 85/88. 
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Citado o Procurador Geral do Estado, manifestou-se 
declarando faltar-lhe interesse na defesa do ato impugnado por tratar
se de matéria de cunho exclusivamente local, fls. 96/97. 

Às fls. 99/107, a Câmara Municipal de Sorocaba, 
representada por seu Presidente, apresentou informações, ocasião em 
que defendeu a constitucionalidade da norma, ao dizer que a Câmara 
de Vereadores legislou sobre acesso à informação. 

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela 
improcedência da ação, para declarar constitucional a Lei Municipal nº 
11.737, de 29-6-2018, do Município de Sorocaba, fls. 50/67. A ementa 
do parecer ministerial, da lavra do eminente Subprocurador-Geral de 
Justiça Jurídico, dr. Wallace Paiva Martins Junior, resume a questão da 
seguinte forma: 

"Constitucional. Administrativo. Ação direta de 
inconstitucionalidade. Lei nº 11.737, de 29 de junho de 2018, do 
Município de Sorocaba, que 'Dispõe sobre eficaz acesso às informações 
referentes aos pontos de venda credenciados do cartão horário da 
Zona Azul - Estacionamento rotativo obrigatório - e dá outras 
providências'. Iniciativa parlamentar. Alegação de vício de iniciativa. 
Limites de cognição do contencioso de constitucionalidade . 
Transparência governamental. Informação. Exercício da cidadania. 
Improcedência da ação. 1. Preliminar. Limites de cognição do 
contencioso de constitucionalidade. À luz do art. 125, § 2°, CF /88, o 
contencioso estadual de constitucionalidade de lei municipal tem 
como exclusivo parâmetro a Constituição Estadual, não cabendo 
alegação de ofensa ao Código de Trânsito Brasileiro. 2. Não se 
encontra na reserva da Administração lei que obriga a colocação de 
placas contendo os nomes e endereços dos pontos de venda de cartão 
da zona azul, pois envolve matéria relativa ao dever de publicidade e 
acesso à informação, estimulando o exercício da cidadania. 3. Embora 
a União tenha competência privativa para legislar sobre trânsito e 
transporte, o artigo 24, inciso X do CTB estabelece caber ao Município 
implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo. 4. 
Improcedência da ação." 
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O Prefeito Municipal de Sorocaba ajuizou ação direta 
objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 
11.737, de 29-6-2018, promulgada pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Sorocaba, após rejeição do veto integral ao Projeto de Lei 
nº 63/2018 pelo requerente. Alega violação ao princípio da separação 
dos poderes, porque o Chefe do Poder Executivo é responsável pelo 
gerenciamento do uso do bem público e o órgão executivo de trânsito 
municipal é competente para planejar, projetar, regulamentar e operar 
o trânsito de veículos pedestres e de animais, art. 24 do CTB. Na ótica 
do requerente, a lei é incompatível com os arts. 5°, 47, II e XIV, e 144, 
CE/89, com dispositivos da Lei Orgânica do Município e da Lei nº 
9.503, de 23-9-1997 (Código de Trânsito Brasileiro), 

De início, afasta-se análise de violação à Lei Orgânica 
do Município, ao Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503, 23-9-1997) 
e a dispositivos da Constituição Federal que não sejam de observância 
obrigatória pelos Estados e Municípios ou que não foram 
reproduzidos pela Constituição Estadual, pois apenas a Constituição 
Estadual deve ser parâmetro de controle abstrato de normas, art. 125, § 

2º, CF /88. Também a contrariedade reflexa ou indireta ao texto da 
constituição não podem ser aferidas por via principal. 

No mais, é caso de se julgar improcedente a ação, 
porque a lei não veicula tema relacionado à direção superior da 
administração, inexistindo usurpação de competência do Poder 
Executivo, pelo Legislativo. 

Essa ideia foi bem traduzida pelo eminente 
Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico, dr. Wallace Paiva Martins 
Junior, às fls. 157 /159: "( ... ) A matéria tratada na lei objurgada não se 
encontra dentro daquelas inseridas na reserva da Administração. 

"Em verdade, a lei ora questionada vem dar maior 
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concretude ao princ1p10 constitucional da publicidade e ao direito 
fundamental à informação, estimulando o exercício da cidadania. 

"( ... ) 

"Com efeito, a lei que disciplina a informação e a 
publicidade administrativa não demanda iniciativa reservada do 
Chefe do Poder Executivo e nem se insere na reserva da 
Administração . 

"( ... ) 

"Desse modo, não há como se vindicar espaço inerente 
à reserva da Administração por carecer exclusividade -explicitamente 
declarada na Constituição - para a disciplina do assunto que, como 
visto, pode ser objeto de lei de iniciativa comum ou concorrente.". 

A lei que obriga à Administração Pública assegurar aos 
transeuntes acesso a informações básicas sobre pontos credenciados de 
venda de talão de Zona Azul está amparada no princípio 
constitucional da publicidade dos atos estatais, previsto no art. 111, 
caput, da CE/89, reprodução do art. 37, caput, da CF /88. 

A indisponibilidade do interesse público obriga a 
transparência na atividade administrativa, já que interessa a toda à 
coletividade informações mínimas sobre serviços públicos. É modo de 
concretizar o princípio da transparência administrativa. 

A propósito do tema, leciona Celso Antônio Bandeira 
de Mello: "Consagra-se nisto [o princípio da publicidade] o dever 
administrativo de manter plena transparência em seus 
comportamentos. Não pode haver em um Estado Democrático de 
Direito, no qual o poder reside no povo (art. 1°, parágrafo único, da 
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Constituição), ocultamento aos administrados dos assuntos que a 
todos interessam, e muito menos em relação aos sujeitos 
individualmente afetados por alguma medida." (Curso de Direito 
Administrativo, 23ª edição, Malheiros Editores, São Paulo, 2006, p. 
110). 

Por fim, sobre a inciativa de leis reservadas ao Poder 
Legislativo, o Supremo Tribunal Federal decidiu em sede de 
repercussão geral, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 878.911/RJ, 
relativo ao Tema 917, que "Não usurpa competência privativa do 
Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a 
Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus 
órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1°, II, 
"a", "c" e "e", da Constituição Federal)." 

Seguindo o entendimento reafirmado com o julgamento 
do Recurso Extraordinário nº 878.911/RJ, também não há vício formal 
de inconstitucionalidade porque a lei municipal não trata da estrutura 
da Administração nem da atribuição de seus órgãos nem do regime 
jurídico de servidores públicos. 

Diante desse quadro, julga-se improcedente a ação . 

Carlos Bueno 
relator 
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Registro: 2019.0000513466 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade 
nº 2073411-81.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor PREFEITO DO 
MUNICÍPIO DE MAUÁ, é réu PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ. 

ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO IMPROCEDENTE. V.U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão . 

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA 
CALÇAS (Presidente), PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO 
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO 
SARTORELLI, CARLOS BUENO, SALLES ROSSI, RICARDO ANAFE, ALVARO 
PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ELCIO 
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, DAMIÃO COGAN, ADEMIR 
BENEDITO, JOVINO DE SYLOS, ARTUR MARQUES, PINHEIRO FRANCO, 
ANTONIO CARLOS MALHEIROS E MOACIR PERES. 

São Paulo, 26 de junho de 2019 

FERREIRA RODRIGUES 

RELATOR 

Assinatura Eletrônica 
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Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2073411-81.2019.8.26.0000 
Requerente: Prefeito do Município de Mauá 
Requerido: Presidente da Câmara Municipal de Mauá 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 
5.357, de 20 de agosto de 2018, do Município de Mauá, que 
"dispõe sobre a afixação de placas informativas nas unidades 
públicas e privadas de saúde, sobre a adoção de nascituro". 
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INICIA TIVA E OFENSA AO 
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. Rejeição. Lei 
impugnada, de iniciativa parlamentar que - longe de interferir em 
atos de gestão administrativa - busca apenas conferir publicidade 
à disposição do§ 1º do artigo 13 da Lei Federal nº 8.069/1990, no 
que se refere à legalidade do procedimento de entrega de filhos 
para adoção mediante encaminhamento à Justiça da Inflincia e da 
Juventude. No âmbito estadual, aliás, está em vigor a Lei nº 
16.729, de 22 de maio de 2018, também de autoria parlamentar, 
tratando da mesma matéria e com igual propósito de informar e 
orientar a população. É dentro desse contexto (relacionado ao 
direito de informação) que a questão deve ser examinada, e não 
com base na reserva de administração, mesmo porque o fato de a 
regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que 
ela deva ser de iniciativa privativa do Prefeito (ADI 2444/RS, Rei. 
Min. Dias Toffoli, j. 06/11/2014). ALEGAÇÃO DE FALTA DE 
INDICAÇÃO DOS RECURSOS DJSPONIVEJS PARA 
ATENDER OS NOVOS ENCARGOS. Rejeição. Supremo 
Tribunal Federal que já consolidou entendimento no sentido de 
que a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação 
específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da 
lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício 
financeiro (ADI 3.599/DF, Rei. Min. Gilmar Mendes). Ação 
julgada improcedente. 

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada 
pelo PREFEITO MUNICIPAL DE MAUÁ, com pedido de liminar, tendo por objeto 
a Lei nº 5.357, de 20 de agosto de 2018, que "dispõe sobre a afixação de placas informativas 
nas unidades públicas e privadas de saúde, sobre a adoção de nascituro" (fl. 20). O autor alega 
a ocorrência de vício de iniciativa, ofensa ao princípio da separação dos poderes e 
falta de indicação dos recursos disponíveis para atender os novos encargos. 

Não houve deferimento de liminar (fl. 23). 

O Presidente da Câmara Municipal foi notificado e 
prestou as informações de fls. 32/36. 
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O Procurador Geral do Estado foi citado (fls. 28/29), mas, 
não se manifestou nos autos (fl. 37). 

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, com as 
considerações de fls. 40/ 47, opinou pela improcedência do pedido. 

É o relatório. 

A lei acoimada de inconstitucional é aquela constante do 
documento de fl. 20, redigida da seguinte forma: 

"Art. 1'. Ficam as unidades públicas e privadas de saúde no âmbito 
do Município de Mauá obrigadas a afixar placas informativas, em 
locais de fácil visualização, contendo os seguintes dizeres: 'A 
ENTREGA DE FILHO PARA ADOÇÃO, MESMO DURANTE A 
GRAVIDEZ, NÃO É CRIME. CASO VOCE QUEIRA FAZÊ-LO, 
OU CONHEÇA ALGUÉM NESTA SITUAÇÃO, PROCURE A 
VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ALÉM DE LEGAL, 
O PROCEDIMENTO É SIGILOSO'. 

Parágrafo único. As placas informativas previstas no 'caput' devem 
conter ainda endereço e telefone atualizados da Vara da Infância e da 
Juventude. 

Art. 2'. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

O autor alega a existência de vício de iniciativa, ofensa ao 
princípio da separação dos poderes e falta de indicação dos recursos disponíveis 
para atender os novos encargos. 

A ação, entretanto, é improcedente. 

É importante considerar, em primeiro lugar, que longe de 
interferir em atos de Gestão Administrativa - a lei impugnada busca apenas 
conferir publicidade à disposição do parágrafo único do artigo 13 da Lei Federal 
nº 8.069, de 13 de julho de 19901, no que se refere à legalidade de entrega de filhos 
para adoção mediante encaminhamento à Justiça da Infância e da Juventude. 

No âmbito estadual, aliás, está em vigor a Lei nº 16.729, de 
22 de maio de 2018, também de autoria parlamentar, tratando da mesma matéria, 
e com igual propósito de orientar e informar a população. 

1 Art. ]) ...• 

§ 1°. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à 
Justiça da lnfància e da Juventude. 
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É dentro desse contexto (relacionado ao direito de 
informação) que a questão deve ser examinada, e não com base na reserva de 
administração, mesmo porque "o fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, 
não implica que ela deva ser de iniciativa privativa" do Prefeito (ADI 2444/RS, Rei. Min. 
Dias Toffoli, j. 06/11/2014). 

Não custa lembrar, sob esse aspecto, que as leis de 
iniciativa reservada, na verdade, são aquelas indicadas nos artigos 24, § 2º, 47, 
incisos XVII e XVIII, 166 e 174 da Constituição Estadual (aplicados aos municípios 
por força do artigo 144 do mesmo diploma legal), sendo as demais de competência 
ordinária do Legislativo, aliás, como tem decidido o Supremo Tribunal Federal: 

semelhantes: 

"A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não 
se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em 
que - por implicar limitação ao poder de instauração do processo 
legislativo - deve necessariamente derivar de norma constitucional 
explícita e inequívoca" (ADI-MC 724/RS, Rei. Min. Celso de 
Mello, DJ 27/04/2001). 

Nesse sentido já decidiu este C. Órgão Especial em casos 

"Ação direta de inconstitucionalidade. Município de Taubaté. Lei 
Municipal 11' 5.055, de 11 de setembro de 2015. Iniciativa 
parlamentar. Lei que dispõe sobre a fixação de lista de medicamentos 
disponíveis para entrega na rede municipal de Saúde. Norma que não 
regula matéria estritamente administrativa. Invasão da competência 
reservada ao Chefe do Poder Executivo. Inocorrência. Lei que visa 
apenas informar a população sobre questão de seu interesse. Ausência 
de violação à Constituição Estadual (arts. 5', 24, § 2', '1' e '2', 47, II, 
XIV e XIX, 'a' e 144). Ação improcedente" (ADIN nº 
2036086-77.2016.8.26.0000, Rei. Des. João Negrini Filho, j. 
03/08/2016). 

"EMENTA - Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n' 9.800, de 
15 de março de 2016, do Município de Santo André. Diploma de 
origem parlamentar que manda divulgar no Portal da Transparência 
da Prefeitura informação sobre os programas sociais. Ofensa à reserva 
de iniciativa do Prefeito não caracterizada. Artigos 24 § 2' e 47 da 
Constituição estadual que não admitem interpretação extensiva. 
Inocorrência, ademais, de imposição de despesa nova ou de alteração 
no funcionamento da administração, eis que os dados já estão na posse 
do gestor, assim como a página da internet. Município que detém a 
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prerrogativa de suplementar legislação atinente à publicidade dos atos 
oficiais, segundo o interesse local e desde que não contrarie a 
disciplina geral. Descabimento, porém, da indicação de dados pessoais 
dos beneficiários dos programas (nome e número do CPF). Ação 
parcialmente procedente" (ADIN nº 2075689-60.2016.8.26.0000, 
Rei. Des. Arantes Theodoro, j. 21/09/2016). 

"Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n' 88/2015 do Município 
de Jacareí. Colocação de placas informativas sobre a proibição de 
venda de latas de tintas em embalagens do tipo aerossol a menores de 
dezoito anos nos locais em que se comercializa esse tipo de produto. 
Iniciativa legislativa de vereador. Não configurada violação à 
iniciativa reservada ao Chefe do Executivo ou da União. Hipóteses 
laxativas. Suplementação de legislação federal constitucionalmente 
autorizada. Direito à informação de interesse da coletividade, bem 
como sobre instrumentos estatais de combate ao crime. Estímulo ao 
exercício da cidadania. Precedentes recentes do Órgão Especial. Ação 
julgada improcedente" (ADIN nº 2193747-56.2015.8.26.0000, 
Rei. Des. Márcio Bartoli, j. 03/02/2016). 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei n' 
3. 772/15 do Município de Mirassol autorizando a criação de 
Plataforma Virtual para o acompanhamento da execução das obras 
realizadas pela Prefeitura Municipal de Mirassol, aberta à consulta 
pública. Possibilidade. Inconstitucionalidade. Inocorrência. Vício de 
iniciativa. Ausência na modalidade organização administrativa. Não 
houve ofensa à independência e separação dos Poderes. Legislação 
protege o princípio da transparência, com respaldo no art.111 da CE. 
Precedentes deste C. Órgão Especial. Indicação da fonte de custeio . 
Possível a genérica. Precedentes dos Tribunais Superiores. 
Improcedente a ação" (ADI nº 2125989-60.2015.8.26.0000, rel. 
Des. Evaristo dos Santos, j. em 11.11.2015); 

Confira-se, ainda, o que já decidiu o Supremo Tribunal 
Federal nesse tema específico: 

"Lei disciplinadora de aios de publicidade do Estado, que independem 
de reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual, visto 
que não versam sobre criação, estruturação e atribuições dos órgãos 
da Administração Pública. Não-incidência de vedação constitucional 
(CF, artigo 61, § 1', II, e)" (ADI-MC 2.472-RS, Tribunal Pleno, 
Rel. Min. Maurício Correa, j. 12/03/2002). 
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A alegação de falta de indicação dos recursos disponíveis 
para atender aos novos encargos também não justifica o reconhecimento de 
inconstitucionalidade, pois, conforme entendimento do Supremo Tribunal 
Federal "ausência de dotação orçamentária prévia em legislação especifica não autoriza a 
declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele 
exercício financeiro" (ADI 3.599/DF, Rei. Min. Gilmar Mendes), daí porque fica 
afastada a hipótese de inconstitucionalidade por suposta ofensa à disposição do 
art. 25 da Constituição Estadual, mesmo porque, no caso, existe (e é suficiente) a 
indicação genérica constante do art. 5°, conforme entendimento deste C. Órgão 
Especial (ADIN nº 2073677-73.2016.8.26.0000, Rei. Des. Evaristo dos Santos, j. 
10/08/2016) . 

Ademais, as despesas extraordinárias para proporcionar 
aquela pequena informação, se existentes, seriam de valor insignificante para o 
município, de forma que a falta de previsão orçamentária, também por esse 
fundamento, não justificaria o reconhecimento de inconstitucionalidade da norma. 

Essa interpretacão decorre não apenas do princípio da 
razoabilidade, mas também de ponderação orientada pela regra contida no art. 16 
da Lei Complementar nº 101/2000, que reputa desnecessária a demonstração de 
adequação orçamentária e financeira de despesa considerada irrelevante. Trata-se 
de posicionamento que foi prestigiado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal 
no julgamento da ADI nº 2444/RS, Rei. Min. Dias Toffoli, j. 06/11/2014 e cuja 
orientação também é adotada no presente caso como razão de decidir. 

Ante o exposto, julga-se improcedente a ação . 

FERREIRA RODRIGUES 
Relator 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

Considerando o parecer do Consultor Jurídico às folhas 13 

• a 36, opinamos que a presente matéria é legal e constitucional, nada obstando 

• 

sua normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá 

ao Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer . 

Relator 
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' SAO PAULO 

• 

• 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a 

legalidade e constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

30 de julho de 2019. 

MARCOS~ DE SOUZA 
Membro ~N~ 

D OBUSSOLA 

nte 

OBERTO MEIRA 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

• ~a:,_,,, R~ 
Em 11_ de _~~~ _____ de 2019 . 

• 
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• 
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~tl/lUVakia . 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DA RELATORA 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
31 de jul de 2019 . 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pela nobre relatora da matéria, tendo em vista a 

inexistência de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

Assim, caberà ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

RIBASSETTO 
Relatora 

LUIZ CÁRL~s-BJ 
Membro 

Sala de Reuniões, em 
31 de julho de 2019 . 

ALEXSSA DRO BUSSOLA 
Membro 

DO PELISSARO LOQUETE 
Membro 
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COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, HIGIENE, 

SAÚDE,PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

Nomeio Relator do pre te processo o Vereador 

' 
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~~~ ~J: !■ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇAO DE 

SAO PAULO 

Senhora Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde, 
Previdência e Direito e Proteção dos Animais: 

Solicito o envio de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar para 
que esta informe se considera que os estabelecimentos abrangidos pelo 
Projeto de Lei que estabelece a obrigatoriedade dos hospitais, clínicas e 
laboratórios privados localizados no Município de Bauru de informar aos 
pacientes e usuários acerca da cobertura ou negativa de cobertura dos 
convênios médicos e planos de saúde em consultas, exames e cirurgias e 
dà outras providências possuem condições técnicas para o cumprimento 
das diretrizes ali previstas, bem como informe se hà considerações a fazer 
quanto ao a s to em questão. 
Bauru, 07 d a o to de 2019 . 

trõrPresidente da Gamara Municipal: 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, solicitamos 
encaminhglllam~e ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar. 
Ba~~~~~•o de 2019. 

A 

,f 

Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde, Previdência e 
teção dos Animais 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar, conforme 
solicitação. 
Bauru, 07 de agosto de 201 

Atendido o despacho supra. 
Bauru, 07 de agosto de 2019. 

~ ~ .... -~ 
RONALDO J©s°1 SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.DI. 111/19 

Bauru, 13 de agosto de 2019. 

Senhor Diretor-Presidente: 

Estamos encaminhando a Vossa Senhoria, em anexo, 

solicitação da Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde, Previdência e Direito e 

Proteção dos Animais da Câmara Municipal de Bauru em relação ao Projeto de Lei 

que estabelece a obrigatoriedade dos hospitais, clínicas e laboratórios privados 

localizados no Município de Bauru de informar aos pacientes e usuários acerca da 

cobertura ou negativa de cobertura dos convênios médicos e planos de saúde em 

consultas, exames e cirurgias e dá outras providências, que tramita nesta Casa de 

Leis. 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos com 

protestos de consideração e apreço . 

Ilustríssimo Senhor 

LEANDRO FONSECA DA SILVA 

Diretor-Presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
NESTA 

OfiCIO, ___ ___,Pro.ocoiJ, ______ _ 

pl;g,.__ __ -"no dia _f._.J_ 
c,ol!.Q1:Jos-A-.l. 

O!EGO MAT!-!t:1JS Cf.f!\/,\LHO KANASHlRO 
Chefe dJ Sr,r;,•~".i ,..,,, f'• ,"'t'-,.tfr,1· :itC\R Lel'!i<ctn'M' . . · - ........ _ ... ~. . ~ 
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AO SENHOR 

SEI/ANS - 14360679 - Ofício - PRESI 

.OANS Agência Nacional de 
~ Saúde Suplementar 

PROC. N2 o'";\ ""2-/ l "'I 
- liS FOI.HAS ___ _ 

Av.Augusto Severo n2 84, 92 andar - Bairro Glória, Rio de Janelro/R.J, CEP 20021-040 
Telefone: 2105-0096/0014- http://wWw.ans.gov.br 

JOS~ ROBERTO MARTINS SEGALIA 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU 
PRAÇA D. PEDRO 11, 1-50 - CENTRO - 17015-230 -
BAURU - SÃO PAULO 

Ofício SEI n•: 293/2019/PRESI/ANS 

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2019. 

Assunto: PROJETO DE LEI QUE ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS PRIVADOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO 
DE BAURU DE INFORMAR AOS PACIENTES E USUÁRIOS ACERCA DA COBERTURA OU NEGATIVA DE COBERTURA DOS CONV~NIOS M~DICOS E PLANOS 

• DE SAÚDE EM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS. 

• 

REFER~NCIA: OF.DAL.SP.DI. 111/19 DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU 

Senhor Presidente, 

Cumprimentando-o cordialmente, e em atenção à carta dessa camara Municipal de Bauru de 13/08/2019, encaminhamos as 
respostas das Diretorias competentes, que se manifestaram através dos Despachos n•s 348/2019/COMEC/GEAS/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO 
(14118326), 249/2019/GEARA/GGREP/DIRAD-DIPRO/DIPRO (14170578) e 93/2019/ASSNT-DIDES/DIDES (14109734) prestando esclarecimentos, 

Informamos que a cartilha sobre Planos dê Saúde (Aposentados e Demitidos} pode ser consultada no link: 
b.ttps·lfwww ans.gov.br/images/stocies/Materiais p.ara_~quisa/Matecials por assunto/cartilha aposentadosedemitidos Qgf 

Anexos: 

São essas as considerações. À disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. 

Atenciosamente, 

JOÃO PAULO DIAS DE ARAUJO 

Gerente Geral Substituto de Assistência Técnica da Presidência 

GGATP/GAB-PRESI/PRESI/ANS 

1 - Despacho n• 348/2019/COMEC/GEAS/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO (14118326) 
li - Despacho n• 249/2019/GEARA/GGREP/DIRAD-DIPRO/DIPRO (14170578) 
Ili - Despacho n• 93/2019/ASSNT-DJDES/DIDES (14109734) 

Documento assinado eletronicamente por Joao Paulo Dias de Araujo, Gerente-Geral de AmUlse Técnica da Presldênda (substituto), em 
25/09/2019, às 12:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 62, do Decreto na 8.539/2015. 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.ans.gov.br/sei/autenticidade, Informando o código verificador 14360679 e 
o código CRC F0908956. 

https://sel.ans.gov.br/controlador.php?acao=documento_lmprlmir_web&acao_orlgem=arvore_vlsua/izar&ld_documento=14509135&infra_slstema=100... 1/2 
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Refertnda: caso responda este Oficio, Indicar expressamente o Processo nt 33910,021898/2019-64 SEI nt 14360679 
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• 

https://sel.ans.gov.br/controlador.php?acao=documento_imprlmlr_web&acao_orlgem=arvore_vlsuallzar&ld_documento=14509135&infra_slstema=100... 212 
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26/0912019 SE/IANS -14118326 • Despacho 

• 

• 

!:ANSAg~ncia Nacional de 
~ Saúde Suplementar 

PROCESSO N•: 33910.021898/2019·64 

DESPACHO N•: 348/2019/COMEC/GEAS/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO 

Á Diretoria Adjunta da DIPRO 

ASSUNTO: RESPOSTA AO OFÍCIO 111/2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU SOBRE O PROJETO DE LEI QUE ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DE 
HOSPITAIS, CÚNICAS E LABORATÓRIOS PRIVADOS DE INFORMAR AOS USUÁRIOS ACERCA DA COBERTURA OU NEGATIVA DE COBERTURA DOS 
CONV~NIOS M~DICOS • 

Prezado Sr. Diretor-Ajunto, 

1. Trata o presente expediente de análise de Projeto de lei oriundo da Câmara Municipal de Bauru, cujo márlto, segundo sua ementa, 
visa a estabelecer "a obrigatoriedade dos hospitais, clínlcas e laboratórios privados localizados no Município de Bauru de Informar aos pacientes e 
usuários acerca da cobertura ou negativa de cobertura dos convênios médicos e planos de saúde em consultas, exames e cirurgias". 

2. O citado oficio foi encaminhado a esta agência a partir de manifestação do relator do projeto de Lei, que solicitou seu envio para que a 
ANS Informasse se considera que os citados estabelecimentos de saúde possuem condições técnicas para o cumprimento das diretrizes previstas na 
norma proposta. 

3. Inicialmente, é importante esclarecer que, apesar do conteúdo da ementa do projeto de lei se referir à cobertura e negativa de 
cobertura, seu conteúdo, na verdade, se refere principalmente ao credenciamento de prestadores, conforme se verifica em seu artigo 2e, conforme 
segue a transcrição: 

"Art. 111 Ficam os hospitais, d/nicas e laboratórios privados /ocall:zados no Munlclplo de Bauru, obrigados a Informar aos podentes e usu6rlos do serviço 
de saúde, acerca da cobertura ou negativa de cobertura dos convlnlos mldlcos e planos de saúde em consultas, exames e drurgias. 

Art. i- os estabelecimentos mencionados no artigo anterior deverao dlsponlblllzar aos usudrios e pacientes o relação de todos os con~nlos médicos e 
planos de saúde que oferecem cobertura naquele local bem coma dos respectivos procedimentos a que eles oferecem cobertura. 

Art. 3• Sempre que houver a n6o cobertura por parte de algum convlnio ~dico ou plano de saúde os estabelecimentos abrangidos por esta lei deverão 
informar ao podente antes do respectivo atendimento, indicando os valores que o usu6rlo dever6 pagar se houver a opção do mesmo pelo atendimento 
partfcu/ar. " 

4. Em resumo, o referido projeto de lei tem o objetivo de determinar que os estabelecimentos de saúde Informem previamente aos 
usuários se aquele prestador está credenciado ao seu respectivo plano de saúde e para quais serviços, de modo que o usuário não seja 
posteriormente surpreendido por uma cobrança realizada pela prestador em relação a determinado procedimento para o qual este não detinha 
contratualização com aquele plano de saúde. 

5. Sendo assim, no que se refere às competências regimentais desta área técnica, cumpre apenas destacar que, para os planos 
regulamentados, as operadoras deverão disponibilizar todos os procedimentos previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde vigente, de 
acordo com a segmentação contratada, de acordo ainda com a área de abrangência e a rede prestadora estabelecida no produto contratado. 

6. Nesse sentido, caso determinada operadora deixe de assegurar procedimento previsto no rol vigente, dentro da segmentação 
contratada, estaremos diante de negativa de cobertura, que ensejará responsabilidade daquela operadora. 

7. De qualquer forma, verifica-se que o conteúdo dos dispositivos norma proposta mistura os conceitos de cobertura e rede credenciada, 
o que pode levar a equívocos na compreensão de seu conteúdo, de maneira que o projeto de lei em comento, caso tenha prosseguimento, precisaria 
de ajustes em sua redação. 

8. Não obstante o esclarecimento feito acima, destacamos que o cerne do Projeto de Lei em comento tem o objetivo de estabelecer 
regras relativas à comunicação da rede prestadora dos produtos de plano de saúde, matéria relacionada à competência regimental da GEARA/GGREP. 

9. Sendo essas as considerações cabíveis, submeto à consideração superior, com sugestão de envio do processo à GEARA/GGREP, para 
posterior envio à ASPAR/GGRIN, como subsídio para elaboração de resposta. 

Atenciosamente, 

https://sei.ans.gov.br/controlador.php?acao=documento_lmprlmir_web&acao_origem=arvore_v!suallzar&id_documento=14264116&infra_sistema=100... 1/2 
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Documento assinado eletronl camente por Andre Luiz Andrade, Coordenador(a) de Mecanismos de Regulação e Cobertura Asslstendal 
s 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 69, do Decreto nll 8.539/2015. (substituto), em 03/09/2019, à 

Documento assinado eletronl camente por TEOFILO JOSE MACHADO RODRIGUES, Gerente-Geral de Regulação Assistencial (substituto), em 
e horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6!i!1 do Decreto n2 8.539/2015. 03/09/2019, às 16:20, conform 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.ans.gov.br/sei/autenticldade, informando o código verificador 14118326 e 
o código CRC E143D311. 

Refertnda: Processo ni 33910.021898/2019-64 SEI ns 14118326 

• 

• 

https://sel.ans.gov.br/controlador.php?acao=documento_lmprlmlr _web&acao_orlgem=arvore_ vlsualizar&id _documento=14264116&infra_sistema=100... 212 
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À DIRAD-DIPRO 

SE/IANS -14170578 • Despacho 

!OANS Agência Nacional de 
~ Saüde Suplementar 

PROCESSO N•: 33910.021898/2019-64 

DESPACHO NO: 249/2019/GEARA/GGREP/DIRAD·DIPRO/DIPRO 

.Assunto: PROJETO DE LEI QUE ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS PRIVADOS LOCALIZADOS NO 
MUNICÍPIO DE BAURU DE INFORMAR AOS PACIENTES E USUÁRIOS ACERCA DA COBERTURA OU NEGATIVA DE COBERTURA DOS CONVtNIOS 
MiDICOS E PLANOS DE SAÚDE EM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS. 

Prezado Diretor-Adjunto, 

1. Trata-se de solicitação da Comissão de Meio Ambiente, Higiene, SalJde, Previdência e Direito e Proteção dos Animais da Câmara 
Municipal de Bauru em relação ao Projeto de Lei que estabelece a obrigatoriedade dos hospitais, clínicas e laboratórios privados, localizados no 
município de Bauru, de informar aos pacientes e usuários acerca da cobertura ou negativa de cobertura dos convênios médicos e planos de saüde 
em consultas, exames e cirurgias, SEI 14027689. 

2. A Agência Nacional de Saúde Suplementar• ANS é uma agência reguladora vinculada ao Ministério da SalJde, responsável pelo setor 
de planos de saúde no Brasil, criada pela Lei nº 9.961, de 2000, com a finalidade de promover a defesa do interesse plJblico na assistência 
suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores. 

3. As competências desta Agência Reguladora estão previstas no art. 4'1 da lei ne 9961/2000, e não compete regimentalmente a ANS 
regular os prestadores de serviços. 

4. No âmbito da regulamentação setorial da ANS, conforme consta na Resolução Normativa nº 285, de 2011, as operadoras estão 
obrigadas a divulgar suas redes assistenciais nos seus Portais Corporativos na Internet, atualizadas em temp..Q.....ma.{. possibilitando consulta por 

• qualquer cidadão. 

5. As informações atribuídas aos prestadores que devem estar divulgadas no portal da operadora, de acordo com o art. 2e da RN nR 
285/2011, são: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Tipo de estabelecimento; 

(PJ) Nome fantasia/razão soclal/CNPJ ou (PF) Nome do profissional/n• no conselho; 

Especialidades ou serviços contratados; 

Nome comercial/registro dos planos atendidos pelo prestador; 

Endereço (UF, município, bairro, logradouro, número e CEP); 

DOO e telefone de contato; e 

Informações georreferencladas (mapas, quando exigidos) . 

6. De forma a esclarecer ao mercado de saúde suplementar como deve ocorrer esta divulgação, a ANS realizou Oficinas Regionais de 
Produtos, cujo objetivo é propiciar um espaço permanente de discussão com os representantes do setor de saúde suplementar a respeito dos temas 
relacionados à estrutura e funcionamento dos planos de saúde. As Oficinas contaram com a participação de operadoras e de entidades 
representantes dos diversos segmentos do mercado. Na oportunidade foram apresentadas as regras da RN n!I 285, de 2011, os erros mais frequentes 
observados no monitoramento, bem como o resultado do monitoramento do período anterior. 

7. Ressalta-se que o monitoramento do cumprimento das regras da RN ne 285/2011 é contínuo e a operadora permanece responsável 
pela divulgação das informações na forma da regulamentação vigente. 

8. Assim, busca-se melhorar o acesso dos beneficiários de planos de sallde aos prestadores de serviço através da disponibilização eficaz 
da rede assistencial das operadoras em seus portais corporativos, de forma atualizada e georreferenclada. 

https://sei.ans.gov.br/controlador.php?acao=documento_imprlmlr _ web&acao _ orlgem=arvore_ vfsuallzar&id_documento=14317211&infra_sistema:::.100... 1/2 
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9. Por fim, esclarecemos que as operadoras de planos de saúde são obrigadas a oferecer todos os procedimentos previstos no Rol de 
Procedimentos e Eventos em Sa(ide da ANS, para atendimento Integral da cobertura prevista nos arts. 10, lO·A e 12, da Lei nº 9.656, de 1998, de 
acordo com a segmentação assistencial, área geográfica de abrangência e área de atuação do produto, dentro dos prazos definidos pela ANS, não 
sendo permitida, sob qualquer alegação, a negativa de cobertura assistencial. 

10. Sendo esses os esclarecimentos pertinentes, sugere-se o encaminhamento da presente demanda à DIRAD/DIPRO, com proposta de 
posterior envio à PRESI para resposta ao interessado. 

Atenciosamente. 

Documento assinado eletronicamente por LIOIA 00 CARMO SEQUEIRA DA MOTA, Coordenador(a) de Regulação da Estrutura das Redes 
Assistenciais, em 13/09/2019, às 09:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, do Decreto n2 8.539/2015. 

Documento assinado eletronicamente por Andreia Ribeiro Ablb, Gerente de Acompanhamento Regulatórlo das Redes Assistenciais, em 
16/09/2019, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 62, do Decreto n2 8.539/2015. 

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL PEDREIRA VINHAS, Gerente-Geral de Regulação da Estrutura dos Produtos, em 16/09/2019, às 
18:41, conforme horário oficial de Brasílla, com fundamento no art. 62, do Decreto n2 8.539/2015. 

-----------

• A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.ans.gov.br/sel/autenticldade, informando o código verificador 14170578 e • 
o código CRC 92DC2F4A. 

Referlnda: Processo n1 33910.021898/2019-64 SEI ng 14170578 

https://sei.ans.gov.br/controlador.php?acao=documento_lmprimlr_web&acao_orlgem=arvore_vlsuallzar&ld_documento:::14317211&:lnfra_sistema:::100... 212 
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SEI/ANS -14109734 - Despacho ,_ 

Á Diretoria Adjunta da DIDES 

I:ANS Agência Nacional de 
~ Saúde Suplementar 

PROCESSO N•: 33910.021898/2019-64 

DESPACHO N•: 93/2019/ASSNT-DIDES/DIRAD-DIDES/DIDES 

.ASSUNTO: ANÁLISE DE PROJETO DE LEI QUE ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS PRIVADOS LOCALIZADOS NO 
MUNICÍPIO DE BAURU DE INFORMAR AOS PACIENTES E USUÁRIOS ACERCA DA COBERTURA OU NEGATIVA DE COBERTURA DOS CONVÊNIOS MÉDICOS E 
PLANOS DE SAÚDE EM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS. 

• 

Prezado Diretor-Adjunto, 

1. Trata-se de solicitação da Comissão de Melo Ambiente, Higiene, SalJde, Previdência e Direito e Proteção dos Animais da Câmara 
Municipal de Bauru em relação ao Projeto de Lei que estabelece a obrigatoriedade dos hospitais, clínicas e laboratórios privados localizados 
naquele Município de informar aos pacientes e usuários acerca da cobertura ou negativa de cobertura dos convênios médicos e planos de satlde em 
consultas, exames e cirurgias (14027689). Em síntese, o órgão legislativo busca aferir se os prestadores possuiriam condições técnicas para o 
cumprimento das diretrizes ali previstas, bem como indaga sobre eventuais considerações a fazer quanto ao assunto em questão. 

2. A temática abordada pelos artigos 1e ao 32 possuem caráter eminentemente assistencial de abrangência regimental da Diretoria de 
Normas e Habilitação de Produtos - OIPRO (art. 10, VIII da RR n!i! 1/17) por essa razão não será feita a abordagem em relação a esses aspectos da 
proposta legislativo. 

3. Em caráter adicional, Informa-se que a RN na 363/14 que estabelece as regras para celebração dos contratos escritos firmados entre as 
operadoras e seus prestadores de serviços veda, em seu artigo s2, qualquer tipo de exigência referente à apresentação de comprovantes de 
pagamento da contraprestação pecuniária quando da elegibilidade do beneficiário junto ao Prestador. Assim como, em seu artigo 10, veda a 
exigência de prestação pecuniária por parte do Prestador ao beneficiário de plano de saúde, por qualquer meio de pagamento, referente aos 
procedimentos contratados, excetuado os casos previstos na regulamentação da saúde suplementar de Mecanismos de Regulação Financeira. 

4. Desse modo, ainda que as observações acima não sejam a preocupação central do Legislador Municipal, são as contribuições mais 
próximas desta DIDES ao caso em exame. 

Atenciosamente, 

OBS.: Atenção -Antes de assinar verifique se possui autoridade no Regimento Interno da ANS para assinar este tipo de documento • 
.. 

~!!@ 
eletr6M(I 

Documento assinado eletronicamente por Pedro da Silveira Vlllela, Assessor(aJ Normativo da DIDES, em 02/09/2019, às 15:22, conforme horário 
oficial de Brasília, com fundamento no art. 61l, do Decreto no 8.539/2015. 

• A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.ans.gov.br/sei/autentiddade, informando o código verificador 14109734 e 
o código CRC 9E8281C9. 

Referênda: Processo nll 33910.021898/2019-64 SEI nll 14109734 

https://sei.ans.gov.br/controlador.php?acao=documento_lmprlmlr_web&acao_orlgem=arvore_vlsuallzar&id_documento=14255377&infra_slstema=100... 1/1 
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~âmoni~ J ~{/-
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇAO DE 

SAO PAULO 

Senhora Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Higiene, 
Saúde, Previdência, Direito e Proteção dos Animais 

Solicitamos o encaminhamento do processo à Consultoria 
Jurídica para análise e parecer da manifestação da Agência 
Nacional de Sa · e Suplementar (fls. 45 a 48) 
Bauru, 15 de u br de 2019. 

, 

ERTOMEIRA 
Relator 

or Presidente da Câmara Municipal de Bauru: 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, 
solicitamos o encaminhamento do processo à Consultoria 
Jurídica. 
Bauru, 15 de 

' 
(/ 

o s o de Meio Ambiente, Higiene, Saúde, 
~'.!..!=~7 -- e Proteção dos Animais 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se o processo à Consultoria Jurídica, conforme 
solicitação. 
Bauru, 15 de outubro de 2019. 

Atendido o despacho suwa. Segue o Processo à Consultoria 
Jurídica. 
Bauru, 15 de outubro de 2019. 

~ Q i,,, : .. LIAÚJJ,W.. 

RONALDOT:ÍoSÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax (14) 3235-0601 

Processo nº 072/19, de 15/04/2019. 
Autor: Alexssandro Bussola 

Senhor Presidente. 

Em razão das informações prestadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
a Douta Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde, Previdência, Direito e Proteção dos 
Animais, que analisa o Projeto de Lei nº 072/19, que dispões sobre "obrigatoriedade dos 
hospitais, clinicas e laboratórios privados localizados no Município de Bauru de informar 
aos pacientes e usuários acerca da cobertura dos convênios médicos e planos de saúde 
em consultas, exames e cirurgias e dá outras providências". Manifesta a Consultoria 
Jurídica. 

- Da Nova Manifestação pela Consultoria Jurídica: 

Necessário é apresentar a Vossa Excelência que esta Consultoria Jurídica se manifestou 
às fls. 13/36, sendo o parecer acolhido em sua totalidade pela Augusta Comissão de 
Justiça, Legislação e Redação (fls. 38). O que afasta qualquer alteração no entendimento 
exposto, quanto da análise do objeto desta proposição. 

- Das Informações de Fls. 45/48 - Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS): 

Após análise detalhada da manifestação remetida pela ANS, pontifica-se que a mesma não 
demonstrou eventual impedimento, ao passo que adentrou em questões legais e 
regulamentares alheias à presente propositura . 

É permitido afirmar que a manifestação (fls. 45/48) é dissona a este projeto de lei, 
adentrando em condições procedimentais próprias da ANS e noutras situações técnicas 
não contempladas no núcleo mandamental da propositura. Assim, não há como ser 
aproveitado o quanto exarado, devendo ser a mesma afastada em sua integralidade. 

- Das Conclusões: 

Pelo apresentado a Vossa Excelência nas razões postas pela Consultoria Jurídica opina
se: i) pelo imediato desentranhamento da manifestação de fls. 45/46, conforme 
fundamentação aduzida; ii) reitera-se a legalidade ou constitucionalidade deste projeto. 

É o parecer. 

Bauru, 5 d 

Carlos Augusto Gobbl 
Consultor Jurldlco 
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~ân,,a,a~ . 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

· PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de Relator da matéria, entendemos não haver 

nenhum óbice quanto a sua normal tramitação. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

sábia decisão final, quanto ao seu mérito e oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
12 de novembro de 2019 . 
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~âmant~. ~-~~ 
Praça D Pedro 11 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃO DE 

. ' SAO PAULO 
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• 

COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER FINAL 

A Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde e Previdência, 

hoje reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, que opinou pela normal 
tramitação. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 
sábia decisão final. 

Sala das Reuniões, em 
13 de novembro 019 . 

L 

Membro 

Ptmbçá? da Paula .. 
IJáiaO!kial de Bauru. 
DbllJJUli_àsf!s. pGo.,3f 

DIRElüli\oe~~ 



• 

• 

• 

PROC. 

~ma,aLamcl 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo foi sobrestado 

por 02 (duas) Sessões Ordinárias e 01 

(uma) Extraordinária, a requerimento 

da Vereadora Teima Gobbi, em 

Sessão Ordinária realizada no dia 25 

de novembro de 2019, devendo 

retornar à pauta na Sessão Ordinária 

do dia 09 de dezembro de 2019. 

Bauru, 26 de novembro de 2019. 

Presidente 
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~ROLN• ~¾('fil <?J7~ 4uucejud'. ~o~,;i ----
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 ~j~~~J 

À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente projeto, em 

Primeira e Segunda Discussões, em Sessões Ordinária e 

Extraordinária, realizadas no dia 09 de dezembro de 2019, 

providenciar o encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da lei, arquive-se. 

Bauru, 10 de dezembro de 2019 . 

OSÉRO 

residente 

Atendido o despacho supra, segue Autógrafo e Ofício, 

aguardando-se a publicação da Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 10 de dezembro de 2019. 

~ ~&:lÍ.~ 
RONALDO JO~-Ê-SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 

- -----
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<'&mara Lwuc~/7 ~ 0.ikw~ · =~~ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 ~j~~~tci 
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AUTÓGRAFO Nº 7422 
De 26 de novembro de 2019 

Estabelece a obrigatoriedade dos hospitais, clinicas e 
laboratórios privados localizados no Município de 
Bauru de informar aos pacientes e usuários acerca da 
cobertura ou negativa de cobertura dos convênios 
médicos e planos de saúde em consultas, exames e 
cirurgias e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de Sao Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1 ° 

Art. 2° 

Ficam os hospitais, clínicas e laboratórios privados localizados no Município de 
Bauru, obrigados a informar aos pacientes e usuários do serviço de saúde, acerca da 
cobertura ou negativa de cobertura dos convênios médicos e planos de saúde em 
consultas, exames e cirurgias . 

Os estabelecimentos mencionados no artigo anterior deverao disponibilizar aos 
usuários e pacientes a relaçao de todos os convênios médicos e planos de saúde 
que oferecem cobertura naquele local bem como dos respectivos procedimentos a 
que eles oferecem cobertura. 

Art. 3° Sempre que houver a nao cobertura por parte de algum convênio médico ou plano 
de saúde os estabelecimentos abrangidos por esta lei deverao informar ao paciente 
antes do respectivo atendimento, indicando os valores que o usuário deverá pagar se 
houver a opçao do mesmo pelo atendimento particular. 

Art. 4° O descumprimento do disposto nessa Lei acarretará multa de R$ 2.000,00 (dois mil 
reais), aplicada em dobro, na reincidência. 

Parágrafo único - A multa de que trata o "caput" deste artigo será atualizada anualmente pela 
variaçao do lndice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE acumulada no exercício anterior, sendo 
que, no caso de extinção deste índice, será adotado outro índice criado pela 
legislaçao federal em vigor e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda . 

Art. 5° 

Art. 6° 

As despesas decorrentes da execuçao desta Lei correrao por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua publicaçao. 

Bauru, 26 de novembro de 2019. 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

Reg.Wt~a~R,,~ªf !E:tt\1~º Legislativo, na mesma data. 

RONALDOJÓSE SCHJAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

____ _J 
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Wâu«va .A'umcti7,d de j~~ 
Praça D. Pedro li, 1-50 -Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 ~Íg-~~~Ó 

Of.DAL.SPL.PM. 256/19 

Bauru, 10 de dezembro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os Autógrafos e o 
Decreto Legislativo abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessões Ordinária e 
Extraordinária levadas a efeito por esta Casa de Leis no último dia 09 de dezembro de 2019: 

Autógrafo nº 

7414 

7415 

7416 

7417 

7418 

7419 

7420 

7421 

7422 

Decreto nº 

1873 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar bens móveis de propriedade 
da Prefeitura Municipal ao Instituto Adolfo Luiz; · 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo 
de Colaboração, repasse de recursos públicos para as entidades do setor privado que 
especifica; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a classificar como ZR-3 a 
área localizada no Jardim Imperial até as Chácaras Cardoso, acompanhando a Avenida 
José Vicente Aiello; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
públicos, mediante Termo de Colaboração, à Organização da Sociedade Civil - ase do 
setor privado que especifica, visando o atendimento à Educação Infantil; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo 
de Colaboração, repasse de recursos públicos para as Organizações da Sociedade Civil 
do setor privado que especifica; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
públicos, mediante Termo de Colaboração, às Organizações da Sociedade Civil - ases, 
do setor privado que especifica, visando o atendimento à Educação Infantil; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
públicos, mediante Termo de Colaboração, às Organizações da Sociedade Civil - OSCs 
do setor privado que especifica, visando o atendimento à Educação Especial; 

de autoria desse Executivo, que autoriza á suplementação de recursos através de 
transposição no orçamento Exercício de 2019; 

de autoria deste Legislativo, que estabelece a obrigatoriedade dos hospitais, clinicas e 
laboratórios privados localizados no Município de Bauru de informar aos pacientes e 
usuários acerca da cobertura ou negativa de cobertura dos convênios médicos e planos 
de saúde em consultas, exames e cirurgias e dá outras providências; 

Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 

de autoria da Mesa da Câmara - Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
que aprova as contas da Prefeitura Municipal de Bauru, relativas ao exercício de 2017, 
responsável Clodoaldo Armando Gazzetta. 

Excelentíssimo Senhor · · / 
CLaDOALDO ARMANDO GAZZEUA _ _.,,, 
Prefeito Municipal de Bauru _ ___. 
NESTA 

~•EGO MATHEUS ~~ KANASHlRO 
Chefe do Se · de proc81f,mefltol! L atlvoS 
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Praça D. Pedro 11, 1-50- Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 
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• 

Of.DAL.SPL.PM. 45/20 

Bauru, 19 de fevereiro de 2020. 

Senhor Prefeito: 

De acordo com o Parágrafo 1° do Artigo 38 da Lei Orgânica do 

Município de Bauru, comunicamos que o prazo para se apor Veto ao Autógrafo nº 

7422 está encerrado, assim, solicitamos a Vossa Excelência que, conforme 

determina o Parágrafo 6° do Artigo citado, providencie a publicação da respectiva 
Lei. 

No aguardo de uma manifestação de Vossa Excelência, 

subscrevemo-nos renovando nossos protestos de consideração . 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal 

NESTA 

Oficio 5 ::2. o Promcx1o í" M ! 
• C. ~ no dia 2+ 1.!?.3::J. <.O · 

i.e>~q,e-
DIEGO MATHC-US CAR'f/1LHO KANASHIRO 
Cl""6 do do Procoolmen1D8 ""' 
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Of.DAL.SPL.PM. 60/20 

Bauru, 03 de março de 2020. 

Senhor Prefeito: 

Tendo decorrido o prazo para a promulgação das Leis 

referentes aos Autógrafos nº 7422, 7428, 7430, 7431 e 7432, conforme determina o 

Parágrafo 7° do Artigo 38 da Lei Orgânica do Município de Bauru, vimos solicitar a 

Vossa Excelência o encaminhamento da numeração para cumprimento do disposto 

no artigo citado. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo 

para renovar os protestos de distinção e apreço . 

JOSÉ RO 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal 

NESTA 

Oficio .Lo_Protocoro p M. y 
P~L .. no dia :la_f_!E:J.3::.. 

E?· 
OIEGOMATHEUS ~ KANAsHIRO 
Cl!sfo do do . 

"" 



OF. EXE Nº 77/20 
P. 182.905/19 
P. 182.938/19 
P. 179.381/19 
P. 182.921/19 
P. 182.946/19 

1-.. '.:* liPe=J FOLHAS 5 ~ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAüITTJ ~ 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu 1icipal de Bauru 
Diretoria de l\poio Legislativo 

O 5 MAR. 2020 

EN.TRA 
Hora_JJ&_(a) 

Bauru, 03 de março de 2.020. 

• Senhor Presidente, 

• 

Em atenção ao oficio DAL.SPL.PM. 60/20, datado de 03 de março de 2.020, 
informamos os números a serem utilizados para promulgação das Leis: 

- Autógrafo nº 7.422: "Lei nº 7.332, de 03 de março de 2.020." 
- Autógrafo nº 7.428: "Lei nº 7.333, de 03 de março de 2.020." 
- Autógrafo nº 7.430: "Lei nº 7.334, de 03 de março de 2.020." 
-Autógrafo nº 7.431: "Lei nº 7.33 e 03 arço de 2.020." 
- Autógrafo nº 7.432: "Le· º 03 de arço de 2.020." 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 



• 
~ma,a Laruc~!'t 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CORAÇÃO DE 

SÃO PAULO 

• 

LEINº7332 
De 03 de março de 2020 

Estabelece a obrigatoriedade dos hospitais, cHnicas e 
laboratórios privados localizados no Município de 
Bauru de informar aos pacientes e usuários acerca da 
cobertura ou negativa de cobertura dos convênios 
médicos e planos de saúde em consultas, exames e 
cirurgias e dá outras providências. 

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA, Presidente da Gamara Municipal de Bauru, 
Estado de sao Paulo, usando de suas atribuições e de conformidade com o que dispõe os Parágrafos 
6° e 7° do Artigo 38 da Lei Organica do Município de Bauru, faz saber que a Gamara Municipal 
decretou e ele promulga a seguinte Lei: 

Art. 1 ° 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Ficam os hospitais, clínicas e laboratórios privados localizados no Município de 
Bauru, obrigados a informar aos pacientes e usuários do serviço de saúde, acerca da 
cobertura ou negativa de cobertura dos convênios médicos e planos de saúde em 
consultas, exames e cirurgias. 

Os estabelecimentos mencionados no artigo anterior deverao disponibilizar aos 
usuários e pacientes a relação de todos os convênios médicos e planos de saúde 
que oferecem cobertura naquele local bem como dos respectivos procedimentos a 
que eles oferecem cobertura. 

Sempre que houver a nao cobertura por parte de algum convênio médico ou plano de 
saúde os estabelecimentos abrangidos por esta lei deverão informar ao paciente 
antes do respectivo atendimento, indicando os valores que o usuário deverá pagar se 
houver a opção do mesmo pelo atendimento particular. 

O descumprimento do disposto nessa Lei acarretará multa de R$ 2.000,00 (dois mil 
reais), aplicada em dobro, na reincidência. 

Parágrafo único - A multa de que trata o "caput" deste artigo será atualizada anualmente pela variação 
do lndice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística- IBGE acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso 
de extinção deste índice, será adotado outro índice criado pela legislação federal em 
vigor e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. 

Art. 5° As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação. 

Bauru, 03 de março de 2020. 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

Re~na Dif~oio Legislativo, na mesma data. 

RONALDO ~É SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

SARDIN 



• CCâmara~~~=-
Praça D. Pedro 11, 1-50- Centro-CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 ~~~~fJ 

Of.DAL.SPL.PM. 77/20 

Bauru, 10 de março de 2020. 

• Senhor Prefeito: 

• 

Através do presente, estamos encaminhando as Leis nº 7332, 

7333, 7334, 7335 e 7336, promulgadas por esta Presidência, conforme determina a 

Lei Orgânica do Município, publicada no Diário Oficial de Bauru, edição do dia 07 de 
março de 2020, páginas 51 a 53. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo 
para renovar os protestos de distinção e apreço . 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal 

NESTA Cumpr!das •s cxlgêne/,n logals 
encaminha-se o presente processo 
ao Ser-.,i,;;o de Microfilmagem e 
Arquivo. 

Bauru J.,S._,J,~::!. .. 1 .. ~.~ 
Dlrotorl}~A~ 




