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I

Estqbelece normos poro o

otendimento Emergenciol pelos

equipes de Socorro e de Remoçõo do

Corpo de Bombeiros do Estodo do

Amozonos e do Servíço de

Atendimento Médico de Urgâncio -
SAML guonto à nemoçõo dos

Pqcíentes poro Hospitois Privqdos.

2.
3 e'm

dieri

ÁS5EAABLEIÁ LEGISLATTVÁ DO ESTADO DO A,ìIIAZONÁS DECRETÁ:

Ártígo 1o - EstaLei r,egulomento o otendimento emergenciol pelos equipes

de socorro de remoçõo do Corpo de Bombeiro Militor do Estodo do

Amozonos e do Serviço de Atendimento de Urgê,ncia - SAMU.

Ártigo 2o - Ás pessoos socorridos nos cosos do ortigo 10 desto Lei terão o
opçõo de serem removídos oos Hospifois Privqdos do Amozonos, devendo

este oto ser registrodo no Bolefim de Ocorcê,ncio do equipe de qtendímento

emergencial.

S 1" - Pqrq o cumprimento do disposto no "coput" des'fe ortigo o pociente

deveró estor consciente e em condíções de manif estor suo opçõo.

S 2" - Nos cosos em que o pociente nõo estejo em condições de monifestqr
suo vonfode, q.fomílio ou represenlonte legal poderó, f azer o opçõo.
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Artígo 3o - Poro o cumprimento do disposto no ortigo 2o deslalei caberó
à eguipe de qtendimento eme?genciol ovolíor o estqdo físico do pociente,
levondo em consideroçõo q proximídode do hospitol escolhido e q

grovidode do cqso,

Artigo 4" - Esto lei entre em vigor no dqto de suo publicoçõo.

PLENARIO RUY ÁRAUJO DA ÁSSEAABLEIÁ LEoISLATÏVÁ DO

ESTÁDO DO AMAZONAS,em fu1onsus, L4 de Fevereiro de 2019

Dro. Moyoro Reís

Deputodo- PP

2" Vice Presidente
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Submeto o presente proleïo de lei poro consideroçõo dos nobres Pqres

ocerco do qtendimento emergenciol pelos eguipes do Estodo do Amqzonos

guonto à remoção dos pocientes poro Hospitois Privodos.

Deve-se considerqr que qs pessocls guem olgum momento necessitem

utilizqr o otendimento emergencial do Estodo do Amozonqs sõo,

obrigotoniomen'fe, levodos poro os Hospitois Públicos rïìesmo oquelos gue

dispõe de Plono Privodo de Soúde e poderiom/ queriarn ser qtendidos em

hospitois do convênío médico mos sõo impossibilitqdos pelo otuol

protocolo.

Um grande número de pessoos poderio se? oÌendido pelos hospiïois

privodos, o que contribuirio poro omenizor os questões de superlotoçõo

nos serviços públicos de emergêncio.

A Constiïuiçõo Federsl do Repúblicq de 1988 preceituo em seus ortigos
797o e 199" S 1o gue:

Art. t97 - 5õo de relevâncíos públicos
os oções e serviços de soúde, cqbendo
oo poder públÍco dispor, nos termos do
lei, sobre suo regulomentoção,
físcolizoçõo e controle, devendo suo

execuçõo ser feito díretomente ou

otrovés de terceÍros e, tombém, por
pessoo físico ou jurídíco de díreíto
prívodo.

Art. t99 - Á ossístêncio ò sqúde ê, livre
à íníciotívo prívodo.
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S 1". Ás ínstítuíções privodos poderão
porticipor de formo complementor do
Sístemo único de soúde, segundo
díretrizes deste, medíonte controïo de
direito públíco ou convênío, tendo
preferêncio às entídodes fÍlcntrópícqs e
os sem fíns lucrotÍvos.

Gorontir que os pessoos removidos poro os Hospitois Públicos do

Amozonos possom ler q opçõo de setem levqdos pqro os hospitois

porticulores indicqdos é, de sumq importânciq e nõo f ere o hierorguizoçõo

do Sistemo único de Soúde, vez que o ortigo 3o do projeto dó o

possibilídode que o prof issionol socorr:isto qnolise a urgê,ncio gue o coso

requer e q distôncio o ser percorrido e, opós onolise, decido se o paciente

deve ser conduzido porq q rede públicq ou nõo.

Assim, com o presente proposituro, nõo é, possível melhoror o otendimento

eme?gencíql do Estodo e reduzir o guontidsde de pessoqs direcionodos ò
rede público desnecessqriom ente.

Cerlo do importôncio do proposição gue orq opresento, solicito oos nobres

colegas q qprovqçõo deste Projeto deLei.

PLENÁRIo RUy ÁRAÚJo DA AssEMBLEIA LEoIsLATÏVA Do
ESTÁDO DO AMAZONAS,em Mqnqus, t4 deFevereiro de2019.

Dro. Moyoro Pínheíro Reís

Deputodo- PP
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