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Dispõe sobre a obrigatoriedade de
afixação de placa nos postos de
atendimento do Sistema Público de Saúde

do Estado do Amazonas informando
sobre o direito a tratamento digno,
humanizado, acolhedor e livre de
q ualquer discriminação.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1" Ficam obrigados os postos de atendimento do Sistema Público de Saúde do
Estado do Amazonas a afixarem placa contendo a seguinte informação: "O usuário do Sistema

Público de Saúde tem direito a tratamento digno, humanizado, acolhedor e livre de qualquer

d iscri m i nação. Den u ncie: Corregedoria SUS (092) 3643 -6328.'

Parágrafo Único. A placa deve ser afixada em local visível ao usuário, em tamanho e

forma legível.

Art. 2' São objetivos da presente fixação de placas:

| - garantir acesso à informação de pessoas em situação de vulnerabilidade.

ll - possibilitar atendimento digno.

Art.3" As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das

verbas próprias do orçamento, suplementadas se necessário.

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

Plenário Ruy Araújo, 08 de abril de 2019
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JUSTIFICATIVA

Direitos Fundamentais têm aplicação imediata no ordenamento brasileiro,

entretanto, estes são constantemente violados, principalmente contra pessoas em situação de

vulnerabilidade. O usuário do sistema de saúde, muitas vezes, encontra-se debilitado, sendo a

doença o ponto alto de sua fragilidade. Nesse momento, uma simples informação impressa pode

ser uma luz de que sua dignidade é protegida pelo Estado e está codificada na Carta Magna

brasileira.

O atendimento digno a saúde é expressão do princípio da dignidade da pessoa

humana, fundamento do Estado Democrático de Direito (art, 1s, lll, CF). A saúde é manifestação

do direito à vida e é, constitucionalmente, direito detodos e deverdo Estado (art.196, CF).

A presente propositura objetiva tonar efetivos os ditames supremos de proteção,

promoção e recuperação positivados na legislação. Um simples e acessível ato como fixação de

placas, pode transformar os postos de atendimento em ambientes mais humanizados,

acolhedores e amenizados de qualquer discriminação.

Hodiernamente, uma série de reclamações de usuários do Sistema de Único de Saúde

está, comumente, relacionada à frieza e ao descaso no atendimento, seja ele médico ou não.

Para minimizar este quadro, propomos o presente Projeto de Lei para afixar nos postos de

atendimento a informação: "O usuário do sistema público de saúde tem direito a tratamento

digno, humanizado e livre de qualquer discriminação. Denuncie: Corregedoria SUS (092) 3643-

6329".

É de conhecimento público que o direito à justiça encontra óbices no

desconhecimento da lei. Ou, mesmo quando há informação sobre os ordenamentos, não ciência

sobre a forma de pleiteá-los. A presente propositura não é apenas ilustrativa, mas visa tornar

efetivos e não apenas admiráveis os direitos garantidos pela Constituição Federal e por Tratados

lnternacionais assinados pelo governo brasileiro
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O sistema público de saúde deve garantir o respeito e o cumprimento de direitos e

deveres, com a adoção de medidas progressivas para sua efetivação, adotando providências

necessárias para subsidiar a divulgação aos cidadãos.

Pelo exposto, respeitando os requisitos formais e materiais para apresentação da

propositura, conto com o apoio de todos os colegas para garantir os direitos amparados pelo

Projeto de Lei em epígrafe.

Plenário Ruy Araújo,

RICARDO

de Abril de 20
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