
PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO AMAZONAS

VICE.PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA
DEPUTADO ESTADUAL RICARDO NICOLAU . PSD

PARECER

PROJETO DE LEt N.42612OL9
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Dispõe sobre a obrigatoriedade de
divulgar a Lei no 442, de 19 de
dezembro de 20t7, nos
estabelecimentos públicos e privados
conveniados ao Sistema Único de
5aúde (SUS) e órgãos estaduais no
âmbito de saúde.

I- RELATóRIO

De autoria do Deputado Adjuto Afonso, o Projeto de Lei Ne 426/2019, dispõe sobre a
obrigatoriedade em 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 da saúde.

O projeto em epígrafe esteve em pauta nas reuniões ordinárias dos dias 04, 08 e 09 de
julho de 20L9, Não foram apresentadas emendas ou substitutivos à propositura.

O projeto foi encaminhado às Comissões de Constituição, Justiça e Redação, e
Assuntos Econômicos, as quais não apresentaram emendas, bem como se manifestaram
favoráveis à aprovação do projeto de lei.

Nesta oportunidade, a propositura vem à Comissão de Saúde e Previdência, cabendo-
me, na qualidade de Relator, apreciá-la quanto aos aspectos definidos no artigo 27,XVll, do
Regimento lnterno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas.

il - FUNDAMENTAçÃO JURíD|CA

A proposta do ilustre parlamentar, visa à obrigatoriedade de divulgação da Lei de
N"442, de L9 de dezembro de 2OL7, a qual dispõe sobre a divulgação das listas de
espera do Sistema Único de Saúde.
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No tocante à competência objetiva são respeitados os ditames da Constituição
Federal, a qual dispõe:

"Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)Xll-previdência social, proteção e defesa da
saúde; (g.n)."

Quanto à competência subjetiva, pontuo não existir óbices à propositura da demanda.
Na iniciativa foram respeitados os termos do artigo 33, 510 da Constituição Estadual e artigo
87,1, do Regimento lnterno desta Casa.

A Comissão de Saúde e Previdência têm suas atribuições definidas nos artigo 27,inciso
XVll do Regimento lnterno desta Casa Legislativa Estadual. Compete a esta Comissão a
fiscalização do cumprimento da legislação referente às suas competências, bem como opinar
sobre políticas públicas, programas, projetos e atividades relativas á saúde e previdência.

É irrefutável que à vida é o bem mais valioso e importante, de todo e qualquer ser
humano. E Para que todo e qualquer ser humano possa usufruir de uma melhor qualidade de
vida, é sem dúvida indispensável que este tenha acesso irrestrito à saúde.

Nossa Constituição Federal de L988 revolucionou a questão da saúde, estendendo o
direito à saúde a todas as pessoas, impondo ao Estado a obrigação de prestar a assistência
integral à saúde. O artigo 196 diz que "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 a promoção, proteção e
recuperação".

É necessário destacar que a presente propositura pretende dar maior eficácia e
publicidade da Lei n" 442, de dezembro de 2017, com o escopo de tornar obrigatório
divulgação da lista de pacientes que aguardam por consulta com especialista, exames e
cirurgias, nos hospitais, propiciando a população e aos órgãos de controle que fiscalizem tanto
a eficiência do Poder Público em sua política de saúde junto à população, como também
proporcionar ao usuário da rede de saúde, o acompanhamento em tempo real de sua
evolução na lista de espera, dando maior transparência administrativa.

A proposta se mostra louvável e relevante, ante a importância da garantia de
transparência a um direito social indispensável como a saúde.

ilt- voTo

Ante o exposto, examinando o conteúdo do projeto e confrontando-o com as

atribuições desta Comissão, verifico não haver obstáculos à sua tramitação, assim, manifesto-
me FAVORÁV¡I ¿ aprovação do Projeto de Lei n.426 de 2019
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S.R DA COMISSÃO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA dA ASSCMbIC|A Legislativa do Estado do
Amazonas, em Manaus,22 de outubro de 20j.9

LAU

Relator
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