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Referente ao Projeto de Decreto Legislativo (pDL) n" 2lz022,que,,susta
os efeitos do DECRETO No r32o,DE 2g DE MARÇO DE 2022,,.

Deputado LUDIO CABRAL.

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de

Serviços Legislativos, por meio do processo n, 72612022, protocolo no

4218/2022, lido na 25" sessão ordinária (l3lo4/2022), sendo colocada em

pauta em 20/0412022, tendo seu devido cumprimento de pauta no dia

1810512022, a propositura esteve em pauta sem receber emendas ou

substitutivos.

submete-se a esta comissão o pRoJETo DE DECRETO
LEGISLATIVO (PDL) N,' 2tz02z, de autoria do Deputado LUDIO
CABRAL, que oosusta os efeitos do DECRETO N. 1.320, DE 2g DE

MARÇO DE 2022", conforme descrito abaixo:

A-rt. l'Ficam sustados os efeitos do DECRETO N" L320,D8
28 DE MARÇO DE 2022, que requisira bens e serviços do
Hospital São Luiz Pró Saúde - Associação Beneficente de
Assistência Social e Hospitalar, e dá outras providências

AÍt. 2'Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Os autos foram trarnitados pela Secretaria de Serviços Parlamentar,

com a FICHA TECNICA, expedida em 1810412022, citando que não foi

identificada nomas jurídicas em vigor que dispõe sobre a rnatéria.
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Em 23/0512022, os autos foram enviados e recebidos pelo Núcleo

social, conforme artigo 360, inciso III, alínea "b" do Regimento Interno, à

comissão de saúde, Previdência e Assistência social, para análise e

emissão de parecer.

Em apertada síntese, e o relatório.

_ PARECER:

cabe a esta comissão, dar parecer quanto ao mérito a todas as

proposições que visem regular a previdência e a assistência social no seu

mais amplo sentido, bem como, sobre todos os assuntos que com ela tenham

referências contidas no Artigo 369, inciso IV, alínea "a" do Regimento

Intemo desta Casa de Leis.

Analisados os aspectos formais, a proposição se insere no ror de

competência exclusiva do Parlamento Estadual, especificamente no artigo

26, xxvIII da constituição do Estado de Mato Grosso - promulgada em 05

de outubro de 1989 - D.O. l8/10/1989.

No que diz respeito à tramitação e abordagem do tema, o Regimento

Interno prevê dois casos: no primeiro, verifica-se a existência de lei que

trate especificamente do tema abordado, se confirmada o projeto será

arquivado. No segundo, a existência de projetos semelhantes tramitando, se

houver, a propositura deverá ser apensada.

No tocante a análise acima, a proposição deve ser avaliada sob três

enfoques : oportunidade, conveniência e relevância social.

Oportuno é o ato administrativo que compõe os pressupbstos de fato

e de direito. o pressuposto de direito é uma disposição legal que a estrutura

Assernbleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Etlillcio Dante Manins de Oliveira
Sala 204 - 2" Piso

Secretaria Parlarnentar da Mesa Diretora
Núcleo Social

E-rnail: true ltosocirrltit.rr I rl1!.gi)l .lrr

(65) 13 I 3-6908
(65) 33 r 3-6909
(65)3313-6er5

ii



A,í.MT
ÂBa'ft b'rúir 1.(gi!lâtieÂ

COMISSÃO DE SAUDE, PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SÔCIAL

disponibiliza e o pressuposto de fato são os acontecimentos

administra ção à prittica.

que levam a

um ato é conveniente, quando seu conteúdo jurídico produz

resultado que atenda a finalidade pretendida que é a satisfação ao interesse

público e relevância social.

O interesse público refere-se ao "bem geral,,, segue um conceito

central para política, a demoqacia e a natureza do próprio governo; já a

relevância social é justamente a verificação da importância da proposta para

a vida da população.

o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO (pDL) No 2t2022

tem como finalidade Sustar os efeitos do DECRETO N. 1.320, DE 28 DE

MARÇO DE 2022.

Nas folhas 2 e 5 da propositura, a nobre parlamentar traz as seguintes

justificativas:

A Trajetória de Hospital São Luiz tem início de funcionamento
1938, com a efetivação de convênio com o Estado. Em 1993 a
Sociedade Educadora Beneficente Providência Azul, então
proprietária da instituição, passou o Hospital São Luiz à
Associação Congregação de Santa Catarina em regime de
comodato.
O hospital atende a 22 mwicípios da região Oeste e Sudoeste e
duas cidades do território boliviano. Possui cadastrado no
SCNES (abrí1122) 125 leitos de enfermaria e 25 leitos de UTI,
Sendo 88 leitos enfermaria SUS e 37 leitos de enfermaria
privado. 8m2072, passou a ter funcionamento de obstetrícia de
alto risco, UTI Neonatal e Ressonância Magnética.
Como se sabe, a requisição administrativa é um modo de
intervenção do Estado na propriedade privada. A
Constituição Federal estabelece no art. 5o, inciso XXV que:
"no caso de iminente perigo público, a autoridade competente
poderá usar de propriedade particular, assegurada ao
proprietário indenização ulterior, se houver dano".
Neste contexto, o Governo de Mato Grosso editou o
DECRETO N' 1.320, DE 28 DE MARÇO DE 2022
determinando a requisição administrativa do Hospital São Luiz,
localizado em Cáceres-MT, sob a justificativa
de "iminente perigo público", bem como para o "atendimento
de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes
de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou
imrpção de epidemias" (Art. 15, inciso XIII, da Lei
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8.080/r 990).
Após a iniciativa do Estado, a administração da unidade, que é
privada, Ílcou impedida de atender nào
somente os pacientes púbiicos, do SUS, como tambem
particulares, oriundos de planos de saúde e convênios,
limitando o acesso destes usuários ao sistema de saúde, e via
de consequência, sobrecaregando o sistema de saúde público
dada dirninuição na oferta do serviço. pela sirnples leitura do
dispositivo contido no inçiso XIII do Art. 15 da Lei
8.080/1990, extrai-se a necessidade da existência prévia de
situação de perigo iminente, de calarnidade pública ou de
interrupção de pandemias senão vejamos:

Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios exercerão, ent seu
ârnbito adrninistrativo, as seguintes atribuições:
( .)

XIII - para atendimento de necessidades coletivas, urgentes
e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente,
de çalamidade pública ou de ir:rupção de epidemias, a
autoridade competente da esfera administrativa
correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de
pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada
justa indenização" (grifos dos subscritores).

O ato de requisição, assim como todas as ações do estado,
devem estar robustamente amparado numa situaçao de fato,
apropriadamente descrita, que indique ser a medida confonne
ao principio da proporcionalidade e razoabilidade,
comprovando-se a neoessidade e adequação da medida, de
modo que não concorra com outras menos gravosas que
poderiam dar ensejo a resultado análogo. Essa
fundamentação haverá de estar devidamente explicitada na
exposição de motivos dos atos que venham a
impor as requisições, o que no presente caso não se vislumbra.
Isso significa que a requisição, embora constitua ato
discricionário, é tambérn, de Çerta rnaneira, vinculado,
pois o administrador não pode praticá-lo se ausente o
pressuposto do perigo público iminente, neste
particular, em que pese o DECRETO N" 1.320, DE 28 DE
MARÇO DE 2022 informar uma série de supostas
irregularidades relativas aos l'epasses e o cumprimento de
metas, não restando claro o iminente perigo
público que possa justificar a requisição adn.rinistrativa.
Neste sentido, a Procuradoria Geral do Estado - PGE-MT,
órgão do poder executivo estadual responsável pela
representação judicial e çonsultoria jurídica do Governo de
Mato Grosso, em sede de contestação apresentada
recentelnente nos autos da Açào Civil Pública n" 1017185-
16.2021.8.1 1.0002, se manifestou ern sentido contrário à

intervençào do Estado no Hospital Sào Luiz pela ausência do
"perigo de dano". Colacionamos abaixo, trecho da pela
contestatória:
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Entende-se, ainda, que dado o aspecto gravoso da
intervenção do Poder Público na propriedade privada, o ato
de requisição deve, mesmo quando consentido
pelo Administrador estar robustamente amparado numa
situação que indique irninente perigo de dano, o que não se
configura no caso concreto. Nesse aspecto, à vista do
princípio da proporcionalidade, a uma, a rnedida não se
mostra adequada para o firn pretendido - busca resolver a
questão da saúde pública rnurlicipal - para tanto, pretende
irnpor ao Estado a obrigação de garantir integralmente a
prestação do serviço de saúde, impelindo-o de garantir
insumo e equiparnento, imposição manifestamente utópica,
de impossível cumprimento, seja pelo Estado de Mato
Grosso, seja pelo município de Cáceres, seja por qualquer
outra unidade federativa, ao arrepio de qualquer esteio na
realidade fática, especialmente ao se considerar que a
prestação do serviço de saúde não depende exclusivamente
de um só ente público.

Neste diapasào, a publicação do decreto que determinou a
requisição administrativa do Hospital São Luiz,
ocorreu 20 (vinte) dias após a publicação do Decreto n. 1.304,
de 08 de março de 2022, que retirou a

obrigatoriedade do uso de máscara de proteção individual ern
espaços públicos e privados no Estado de
Mato Grosso, sob a justificativa do Estado que os dados da
SES-MT indicam uma redução no número de
óbitos, de casos confirmados para COVID-I9, bem corno a
diminuição na taxa de ocupação dos leitos
públicos de UTIs e de efermaria no território mato-grossense.
Nos dias atuais, a mídia e os jornais informam que o índice de
contágio pela Covid-l9 está decrescendo, de maneira que
estamos vivendo todos esses meses sem que tivesse sido
registrado qualquer conÍlito entre entes privados, municípios e
estado, no que diz respeito à requisição de leitos hospitalares
ou seruiços de saúde. Não vimos absolutamente nenhuma
notícia sobre isso nos jornais. Ademais,
operacionalização das requisições administrativas,
comprovado o prévio esgotamento de todos os meios
disponíveis à Administração Pública, não podendo recair sobre
leitos e profissionais já destacados para o combate às doenças,
nem inviabilizar o atendimento de pacientes oriundos de planos
de saúde e convênios atendidos por aquela unidade hospitalar,
o que não se vislumbra, nas justiÍicativas constantes no
DECRETO No t.320, DE 28 DE MARÇO DE 2022.
Por Íim, a requisiçào administrativa ocoÍreu sem qualquer
consulta ou deliberação junto à Comissào Intergestores
Bipanite - CIB-MT, foro de negociação e pactuação entre
gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único
de Saúde (SUS), que segundo a Lei 8.080/1990:

41. 14-4. As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite
são reconhecidas corno foros de negociação e pactuação
entre gestores, quanto aos aspectos operacionais

para a

ha de ser
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do Sisterna Único de Saúde (SUS). (Incluído pela Lei n"
2.466, de 2011). Parâgrafo único. A atuação das Comissões
Intergestores Bipartite e Tripartite terá por objetivo:
(Incluído pela Lei Íro 12.466, de 2011).
I - decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e
adrninistrativos da gestão compartilhada do SUS, ern
conformidade coln a definição da política
consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos
conselhos de saúde; (Incluído pela Lei n" 12.466, de 2011).
II - deflnir diretrizes, de ârnbito nacional, regional e
intermunicipal, a respeito da organizaçáo das redes de açôes
e seliços de saúde, principalmente no tocante à
sua governança institucional e à integração das ações e
serviços dos entes federados; (Incluído pela Lei n 12.466,
de 201 t).
III - Íixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito
sanitário, integração de territórios, referência e
contrarreferência e demais aspectos vinculados à
integração das açôes e serviços de saúde entre os entes
federados. (Incluídopela Lein" 12.466, de 20l l).

Pelas razôes expostas, tendo em vista a ausência de requisito
"perigo público iminente" para a requisição administrativa do
Hospital São Luiz, bem como de estudo da capacidade do
Hospital Regional Dr. Antônio Fontes assumir toda a demanda
pública (SUS), e particular (planos de saúde, convênios etc.),
que compreendem os 22 municípios, apresentamos o presente
Projeto de Decreto Legislativo, para sustar os efeitos do
DECRETO N" t.320, DE 28 DE MARÇO DE 2022,
solicitando aos Deputados e Deputada a sua aprovação.

Fundado em 1938, quando Cáceres ainda era uln povoado, o

Hospital São Luizl nasceu quando o Frei Arnbrósio Dayde, da Missão da

ordem Terceira Regular de São Francisco do Brasil, adquiriu uma casa com

terreno para abrigar os enfermos, fonrando um "dispensário", onde estava

sempre a innã Antônia Rodrigues, freira perlencente à congregação do

Instituto hnaculada Cor-rceição.

No dia 28 de rnarço, o Governo de Mato Grosso anunciou, efil

edição extra do Diário Ofrcial2, a requisição adrninistratiya do Hospital São

Luiz, em Cáceres, atraves do DECRETO N' 1.320, DE 28 DE MARÇO DE
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2022. corn isso, o hospital passou a ser gerido pela secretaria Estadual de

Saúde (SES) e atendendo 1000Á pelo SUS.

De acordo conl o Decreto N'1320, en2021, o Hospital são Luiz

realizou urna média de 25Yo do que era pactuado junto ao Estado3, sendo

que estava recebendo o valor integral do contrato devido às legislações

vigentes.

Entre rnarço de 2020 a dezernbro de 2021, o Hospital são Luiz

recebeu R$ 49 rnilhões do Estado, mas apresentou a produção executada de

apenas R$ 19 rnilhões.

o Decreto aponta que a unidade recebeu R$ 30 milhões de diferença

entre o que foi pactuado e, de fato, executado pelo hospital. Ainda assim, a

adrninistração do Hospital São Luiz ameaçou fechar as portas e alegou a

ausência de repasses por parte do Estado.

E importante ressaltar que o hospital tarnbérn atuava corro unidade

filantrópica e recebia recursos do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal

(FEEF), confonne a Lei Estadual No 11.564, de novembro de2O2l

Com a requisição administrativa do Governo de Mato Grosso, o

Hospital Regional de cáceres passou a attar como um anexo do Hospital

Regional de Cáceres.

Quando ocoÍreu a requisição do hospital São Luiz, a empresa ..pró-

Saúde" emitiu nota afirmando que foi surpreendida pelo Decreto e que

tomaria as medidas cabíveis para reverter os efeitos do decreto.

3 httlrs://loisestacl"rais.cotn.trr'lnrticlccrclo-n-l3l0-2!22:lrato-qrosso-ri:ttuisila-bcns-c-sirrvrçcr.rli-Io§
rrtlas-Írrovi<lcnciirs
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Em maio de 2022, a segunda vara de Direito público e coletivo de

cuiabá anulou a requisição adrninistrativa feita pelo goverxo de Mato

Grosso no Hospital são Luiz, em cáceres, a220 km da capital. A Justiça
aentendeu que o governo ultrapassou seus limites ao editar a normativa de

uso da unidade hospitalar ao não detenninar urna data para finalização da

requisição.

De acordo com o magistrado Lttiz carlos da costa, o governo de MT
se silenciou ao não impor uma data para o fim da requisição administrativa,

o que, para o juiz, é inadmissível.

No que tange ao mérito, entendemos que a requisição causou

insegurança jurídica e muitas dúvidas, principalmente em relação à

continuidade do atendimento e sobre as obrigações Íinanceiras.

Esse tema jâ esta tramitando na justiça, sustar o Decreto no 1.320, de

28 de março de 2022, causaria ainda mais transtornos para situação. No

entanto, é mais sensato agaardar a decisão judicial. Assim, somos pela

rejeição do Projeto de Decreto Legislativo n" 0212022.

Diante da relevância do tema, quanto ao pq114!!9, na Comissão de

saúde, Previdência e Assistência social, manifestamo-nos pela Rejeição do

Projeto de Decreto Legislativo (PDL) no 212022, de autoria do Deputado

LUDIO CABRAL, lido na 25u Sessão Ordinária (13lO4l2O2Z).

É o parecer.
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III _ VOTO DO RELATOR:

PROPOSTÇÃO N' PARECER N' o.s. N'
lll 212{)22 ü4{t312{t22 {11{t312ü22

Referente ao Projeto de Decreto
os efeitos do DECRETO N' 7.320,

Legislativo (PDL) n" 212022, que Susta

DE 28 DE MARÇO DE 2022.

No que tange ao mérito, entendemos que a requisição causou

insegurança jurídica e muitas dúvidas, principalmente em relação à

continuidade do atendimento e sobre as obrigações financeiras.

Esse tema já está tramitando na justiça. Sustar o Decreto no

1.320, de 28 de março de 2022, causaria ainda mais transtornos para

situação. No entanto, é mais sensato aguardar a decisão judicial. Assim,

somos pela rejeição do Projeto de Decreto Legislativo no 0212022.

Pelas razões expostas, quanto ao mérito, analisados os aspectos

formais e as razões elencadas, posiciono-me pela rejeiçÍio do projeto de

Decreto Legislativo (PDL) n" 212022, de autoria do Deputado LUDIO

CABRAL, lido na 25u Sessão Ordinária (t310412022).

VOTO RELATOR:
FAVORÁVEL A APROVAÇÃO.
REJErÇÃo.

I
tr
I anquwo.

SPMD/I{US/CSPAS/ALMT, 
"^ OÚ d"(Y

RELATOR:
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PDL N'2t2022.
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Deputado LUDIO CABRAI,.
ÁPENSAMENTOI

ANEXOS:

NÍEI\IBROS TITT]LARES

DR. JOAO
Vice-Prcsidenle

DR. GIMENEZ
Presidente

DR. EUGENIO
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