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Dispõe sobre a isenção de cobrança da taxa de

estacionamento aos pacientes submetidos às

sessões de quimioterapia, radioterapia e

hemodiálise.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1e Ficam isentados de pagamento das taxas referentes ao uso de estacionamento,
cobradas em espaços de propriedade de prestadores de serviço médico (Hospitais, clínicas,
laboratórios, etc.), ainda que explorados por meio de concessão a empresas privadas, no Estado do
Amazonas, os pacientes que estiverem submetidos às sessões de quimioterapia, radioterapia e
hemodiálise, pelo período necessário a realização do procedimento terapêutico.

Parágrafo único. A isenção a que se refere o caput será efetivada mediante apresentação de
documentos emitidos pelos hospitais aos pacientes e/ou acompanhantes.

Art. 2e o período de permanência do veículo no estacionamento dos prestadores de serviços
médico-hospitalares, a que se refere o art. 1e, será o suficiente para a realização dos procedimentos
terapêuticos elencados no cdput.

Art.3s Os estabelecimentos médico-hospitalares que possuem estacionamento, ainda que
explorado por concessão ou permissão a empresa privada, deverão informar, em suas tabelas de
preços o período de isenção por tratamento, fazendo referência a esta Lei.

Art. 4e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁR|O DA ASSEMBLEIA LEGISLATTVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 03 de abril
de 2019
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS
GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL JOANA DARC

JUSTIFICATIVA

lnicialmente cumpre informar que o referido Projeto de Lei não trata de matéria de iniciativa
exclusiva do Poder Executivo, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 54
da Constituição Estadual do Amazonas.

senhores Deputados, o objetivo desta propositura é isentar a cobrança de estacionamento para
pacientes iá debilitados, fragilizados, que sejam submetidos às sessões de quimioterapia,
radioterapia e hemodiálise, aliviando um pouco o sofrimento e as despesas daqueles que dela
n ecessita m.

A quimioterapia, radioterapia e hemodiálise, são tratamentos imprescindíveis para o
tratamento do câncer e de doenças renais. A quimioterapia consiste na utilização de substância
químicas e a radioterapia emprego terapêutico de raíos ionízantes que afetam o funcionamento
celular para combater o câncer. Enquanto que a hemodiálise é para a remoção de líquido e
substâncias tóxicas do sangue, procedimentos que são demorados e trazem grande desconforto aos
pacientes.

Dependendo do tipo ou estágio da doença, o paciente pode precisar realizar esses tratamentos
até cinco vezes ao mês, com duração de até sete horas por sessão. Durante o período em que o
paciente se submete aos tratamentos, o estacionamento é cobrado sem ínterrupções, ou seja, com
a progressão de hora, tornando o valor muito elevado para o paciente usuário do estacionamento,
uma vez que os mesmos são de longa duração.

Necessário considerar que o longo período de tratamento que o paciente é submetído, gera
desgaste para sua saúde, com mais custos adicionais com a compra de medicamentos, custos com o
deslocamento até o local da sessão, mobilização de acompanhante, e ainda ter que arcar com valores
excessivos para estacionar seu veículo durante sua permanência no hospital.

Diante de todo o exposto e em face da importância da matéria, peço o apoio dos ílustres
membros desta Casa Legislativa para a aprovação do Projeto de Lei em tela, que é de relevante
interesse público e social.

PLENÁR|O DA ASSEMBLETA LEGtsLATtvA Do EsrADo Do AMAZoNAS, em Manaus,03 de Abril
de 2019.
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