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Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR

PROJETO DE LE¡ N.426/20L9
PROPON ENTE: DEPUTADO ADJUTO AFONSO

RELATOR: DEPUTADO DELEGADO PÉRICLES

DISPÕE sobre a obrigatoriedade de

divulgar a Lei n. 442, de L9 de dezembro

de 2017, nos estabelecimentos públicos

e privados conveniados ao Sistema

único de Saúde (SUS) e órgãos estaduais

no âmbito de saúde.

PARECER

I. RELATÓRIO

No dia 02 de julho de 2019, o ilustre Deputado Adjuto Afonso apresentou o
Projeto de Lei de ne. 4261201.9, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação, nos

estabelecimentos públicos e privados conveniados ao Sistema único de Saúde (SUS),

da Lei estadual n.442, de L9 de dezembro de2017, que versa sobre a obrigatoriedade
de divulgar, na lnternet, as listagens dos pacientes que aguardam por consultas com

especialistas, exames e cirurgias, nos Hospitais e Unidades de Saúde do Estado do
Amazonas.

A justificativa do referido projeto encontra-se anexa. O projeto foi incluído
em reuniões ordinárias, tendo permanecido em pauta, não tendo recebido quaisquer

emendas.

Posteriormente, seguindo o processo legislatlvo, os autos foram
encaminhados a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, nos termos do

disposto no art. 27, inciso l, alínea "a" cfc Art. I27, g1e, inciso lll, do Regimento
lnternol, para emissão de parecer preliminar de sua admissibilidade conforme a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

t Arl.27. As Comissões Técnicas Permanentes exercem os procedimentos firmados no art. 26 deste
Regimento, nos limites estabelecidos na Constituição Estadual, com as seguintes denominaÇões e

abrangências temáticas: l- Comissão de Constituição, Justiça e Redação: a) aspecto constitucional,
legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de proposições sujeitas à apreciação da Assembleia e
de rnatérias que lhe sejam encaminhadas.
Art. 127. (...) 5fe A proposição é despachada às comissões pelo Presidente da Assembleia, obedecendo
aos seguintes procedimentos: (...) lll - distribuição da matéria às comissões permanentes, iniciando a

análise pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que efetua o exame de admissibilidacle
jurídica e legislativa, salvo exceções contidas neste Regimento.
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É o breve relatório. Passo a opinar.

il - FUNDAMENTAçÃO

A proposta do eminente Deputado Adjuto Afonso visa à obrigatoriedade de
divulgação, nos estabelecimentos públicos e privados conveniados ao Sistema único de
Saúde (SUS), da Lei estadual n.442, de 1.9 de dezembro de 2017, que possui o seguinte
teor:

Art. 1.e Dispöe sobre obrigatoriedade de divulgação na internet das
listagens dos pacientes que aguardam por consultas com
especialistas, exames e cirurgias, nos Hospitais e Unidades de Saúde
do Estado do Amazonas.

$1.e As informações serão disponibilizadas pela Secretaria Estadual
de Saúde, que deverá seguir rigorosamente a ordem de inscrição
para a chamada dos pacientes, salvo nos procedimentos
emergenciais, assim atestados por profissional competente.

52.e As informações a serem divulgadas devem conter:

l- a data de solicitação da consulta, do exame ou da intervenção
cirú rgica;

ll - dados do sistema e a forma de registro da inscrição dos pacientes,
ficando a critério do paciente a discriminação do tipo de consulta,
exame ou intervenção cirúrgica necessária, a fim de não causar
nenhum tipo de constrangimento à parte;

lll- aviso do tempo médio previsto para atendimento aos inscritos;

lV - relação dos inscritos habilitados para os procedimentos, ficando,
também, a critério do paciente, ser mencionado ou não o tipo de
consulta ou exame a ser realizado;

V - relação dos pacientes já atendidos,

53,e As listagens disponibilizadas deverão abranger todos os

candidatos inscritos nas diversas unidades de saúde do Estado,

entidades conveniadas ou qualquer outro prestador que receba
recursos públicos do Estado.

$4.e Publicada na rede mundial de computadores, a listagem será

classificada pela data de inscrição, separando os pacientes inscritos
dos já beneficiados, permitindo acesso aos integrantes da lista,
parentes, serviços de saúde e equipes médicas-cirúrgicas
credenciadas, na forma do regulamento,

55.s Todas as unidades de saúde do estado ficam obrigadas a tornar
pública, a cada mês, a quantidade de pacientes atendidos, a

movimentação dos números de inscrição das listagens e a situação
atual de cada paciente em relação à sua respectiva lista.

Art. 2.s Fica desde já autorizada a alteração da situação do paciente
inscrito na listagem de espera com base no critério de gravidade do
estado clínico.

Parágrafo único. Havendo a necessidade de alteração da listagem,
deverão ser comunicados todos os pacientes nela inscritos, através
de observação em campo específico, devendo ainda a mesma ser
atualizada num prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) da
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ocorrência do evento que originou tal alteração e tornando públicas
as razões que fundamentam tal ato e o paciente que foi atendido.
Art. 3.s A inscrição em listagem de espera não confere ao paciente ou
à família o direito subjetivo à indenização se a consulta, o exame ou a

cirurgia não se realizar em decorrência de alteração justificada da
ordem previamente estabelecida.

Art.4.e Para comprovação do tempo de espera pelo paciente inscrito
na listagem correspondente, o mesmo receberá, no ato da solicitação
da consulta, exame ou cirurgia, um protocolo de inscrição,
independente de solicitação, onde deverá constar impresso
mecanicamente, a numeração própria, a sua posição na respectiva
listagem e as informações necessárias para consultá-la.

Art. 5.s Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação."

Consoante Justificação em anexo, o Autor destaca a necessidade de ampla

divulgação da norma jurídica supramencionada, a qual favorece a divulgação, na rede

mundial de computadores, das listagens dos pacientes que aguardam por consultas

com especialistas, exames e cirurgias, nos Hospitais e Unidades de Saúde do Estado do

Amazonas, uma vez que aquela legislação ainda não se tornou amplamente conhecida
pelo público amazonense em geral.

O Proponente defende, ainda, que a divulgação da Lei estadual n. 442, de

19 de dezembro de 2017, poderia trazer esclarecimentos à população amazonense,

mormente no que diz respeito às longas filas de espera para agendamento de

consultas e realização de exames médicos.

Da análise do projeto, depreende-se conteúdo altamente meritório, eis

que busca dar plena divulgação de um direito relacionado à saúde da população

amazonense, tratando-se, assim, de ferramenta que viabiliza, a um só tempo, o

legítimo exercício do direito à informação e a transparência quanto aos atend¡mentos,

consultas e exames médicos, realizados no âmbito dos hospitais públicos estaduais.

Ademais, os arts. 196 e 182 da Constituição Federal2 e da Constituição

Amazonense3, respectivamente, elencam a saúde como direito de todos e dever do

Estado, a quem incumbe instituir políticas sociais e econômicas visando à redução de

doenças, à proteção e à recuperação.

2 Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
t Art. L82. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais,

econômicas e ambientais que visem à eliminação de riscos de doenças e outros agravos e ao acesso

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, entendendo-se
como saúde o resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente,
saneamento básico, trabalho, transporte, lazer, acesso e posse da terra e acesso aos serviços e

informaçöes de interesse para a saúde.
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Nesse cenário, o Estado, para desincumbir-se de sua missão in
de proteção e defesa da saúde, há de atuar no nível legiferante, mediante a ediçäo de

atos legislativos que tutelem a integridade física e psicológica da população

amazonense, a exemplo do projeto de lei ora em objeto.

Ademais, quanto à juridicidade, não se verificam desarmonias entre a

matéria discutida no projeto e as regras jurídicas positivas e os princípios gerais de

Direito, previstos explícita ou implicitamente na Constituição da República.

Com efeito, no que tange à constitucionalidade, verifica-se que o tema

tratado neste Projeto de Lei se situa no âmbito da competência legislativa

concorrente, estabelecida à União, aos Estados e ao Distrito Federal, eis que contido

na matéria de proteção e defesa da saúde, conforme art.24, inciso Xll, da Constituição

Federal de L988a, o qual foi reproduzido, integralmente, na Constituição Amazonense,

consoante art. L8, inciso Xll, do texto constitucional estaduals.

Salienta-se QUê, nestes casos, a competência da União limita-se a

estabelecer normas gerais, fato este que não exclui a competência suplementar dos

Estados para legislar sobre a matéria, conforme 5$ te e 2e, do art.24 da Carta Magna6,

não havendo, portanto, impedimentos de ordem constitucional para edição de lei

estadual sobre a proposição em tela.

Destarte, com relação à competência para a iniciativa do processo

legislativo, também não se vislumbrou óbices para a deflagração do presente projeto

por membro desta Casa Legislativa, nos termos do art, art. 33 da Constituição do

EstadoT e do art.87, inciso l, do Regimento lnterno deste Poder Legislativos,

o Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: Xll -
previdência social, proteção e defesa da saúde;
t Art, 18, Compete ao Estado, respeitadas as normas gerais estabelecidas em lei federal, legislar

concorrentemente com a União sobre: Xll- previdência social, proteçäo e defesa da saúde;
u Art.24. (...) 5 fs No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a

estabelecer normas gerais. S 2e A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a

competência suplementar dos Estados.
t Att. 33. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da

Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de

Justiça, ao Defensor-Geral, ao Tribunal de Contas do Estado e aos cidadãos, na forma e nos casos

previstos nesta Constitu ição.
t Art.87. A apresentação de projetos respeita a iniciativa privativa, nos termos da Constituição Estadual,

admitindo-se as seguintes hipóteses quanto à autoria:
l- Deputado e ou Deputados, em conjunto, com limite de 02 (dois) Deputados por Projeto;
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Por fim, verifica-se que o inteiro teor desta proposição obedece às

de boa redação e da técnica legislativa, estando sistematizada e livre de obscuridade

ou erros materiais graves.

ilt- coNcLUsAo

Diante do exposto, considerando que a presente proposição tramita em

conformidade com a legislação que deve ser observada por esta Comissão de

Constituição, Justiça e Redação - CCJR, MANIFESTO VOTO FAVORÁVEL à

admissibilidade do Projeto de Lei n.426/201.9.

É o parecer.

Manaus, 0L de agosto de 20L9

DEP DELEGADO PÉRICLES

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR.


