
PARECER Nº 214/2019 – COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA, 

SERVIÇOS URBANOS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Substitutivo III ao Projeto de Lei nº CM 038/2019

1. Relatório

Trata-se de substitutivo ao projeto de lei, de autoria do Exmo. Vereador Edson Sousa, 

que “dispõe sobre a experiência mínima para os médicos, farmacêuticos, enfermeiros, auxiliares 

e técnicos de enfermagem, técnicos de raio-x, assistentes sociais e agentes de administração, 

efetivos que prestam serviços na Unidade de Pronto Atendimento no Município de Divinópolis”.

Em resumo, o projeto propõe estabelecer como condição preferencial para o exercício 

de atividades profissionais na Unidade de Pronto Atendimento do Município de Divinópolis, que 

o  servidor  demonstre  possuir  experiência  prévia  em  prestação  de  serviços  de  urgência  e 

emergência por um período mínimo de 03 (três) anos. 

Em sua justificativa o proponente aponta que o projeto tem por objetivo afastar qualquer 

possibilidade de realização de contratações ou nomeações meramente políticas, prejudicando a 

qualidade na prestação dos serviços na Unidade de Pronto Atendimento do Município. 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação da Câmara Municipal manifestou-se pela 

constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto.

Em face do exposto, passa-se à análise da matéria sujeita à apreciação pela Comissão 

de Justiça, Legislação e Redação da Câmara Municipal de Divinópolis, nos termos do art. 90, 

inciso III, c/c art. 125, ambos do Regimento Interno (Resolução nº 392 de 23 de dezembro de 

2008). 

2. Fundamentos

A matéria  versada  no  projeto  em  análise  encontra-se  adequada  às  competências 

outorgadas  regimentalmente  à  Comissão  de  Administração  Pública,  Infraestrutura,  Serviços 

Urbanos e Desenvolvimento Econômico, especificamente observado o disposto no art. 90, III, 
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alíneas “b” e “d” do Regimento Interno da Câmara Municipal de Divinópolis. 

A proposta contida no projeto de lei trazido à apreciação dessa Comissão, diversamente 

do que consta de sua justificativa, não atende ao interesse público, ao contrário, viola o art. 37, 

II, da Constituição Federal, assim como o disposto no art. 7º, da Lei Complementar Municipal nº 

009/1992, ao estabelecer, em prejuízo ao amplo acesso aos cargos na administração municipal, 

condições de experiência prévia para lotação na Unidade de Pronto Atendimento do Município. 

O projeto em análise cria, em favor dos profissionais de maior experiência e em prejuízo 

aos recém-formados, inequívoca reserva de mercado, violando preceitos básicos que norteiam 

a administração pública. Ademais, profissionais que já se encontram lotados na referida unidade 

de saúde teriam seus postos de trabalho prejudicados com a aprovação das medidas propostas 

pelo Exmo. Vereador autor. 

Cumpre esclarecer que, para fins de comprovação da capacidade técnica do profissional 

para o exercício das atribuições dos cargos de médico,  farmacêutico,  enfermeiro,  auxiliar  e 

técnico de enfermagem, técnico de raio-x, assistente social e agente de administração, existem 

os condicionamentos exigidos para a própria contratação, que é a formação específica e, em 

alguns casos, a prévia aprovação em concurso público. 

A proposta trazida pelo Exmo. Vereador autor não satisfaz o interesse da coletividade, de 

modo que por essas razões encetadas no Substitutivo III ao PLCM nº 038/2019 não se mostram 

suficientes para que se recomende sua aprovação. 

3. Conclusão

Em face do exposto, é o presente parecer pela NÃO APROVAÇÃO do Substitutivo 

III ao Projeto de Lei nº CM 038/2019.

Divinópolis, 1º de julho de 2019.
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Bruno Cunha Gontijo

Procurador do Legislativo Municipal 
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