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PROJETO DE LEI N9 2079

Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgar a

Lei no 442, de 19 de dezembro de 2017, nos
estabelecimentos públicos e privados

conveniados ao Sistema único de Saúde (SUS)

e órgãos estaduais no âmbito de saúde.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. I e Fica obrigatória, a divulgação do inteiro teor da Lei n" 442, de 19 de dezembro

de 2OI7, nos estabelecimentos públicos e privados conveniados ao Sistema único de Saúde
(SUS) e órgãos estaduais no âmbito de Saúde do Estado do Amazonas.

5 le A Lei a que se refere o Caput dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação na

lnternet das listagens dos pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e

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

5 2e A divulgação da Lei a que se refere o Caput se dará por:

| - permanente afixação de cartazes nos setores de atendimento ao público dos

estabelecimentos e órgãos mencionados no Caput, em local visível; e

ll - publicação em sítios eletrônicos oficiais (sites) dos estabelecimentos e órgãos
mencionados no Caput.

Art. 2s Esta Lei entra em a data d sua publicação

PLENÁRIO DA ASSEM

de junho de 2019.
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Gobinete Deputado Adjuto Afonso (PDT-AM)
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Gabinete Deputodo Adiuto Afonso (PDT'AM)

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de leivisa preencher a lacuna Ca incipiência de divulgação acerca

desta Lei, tema no qual se insere a presente propositura com o fim de garantir a transparência

e a publicidade da Lei que favorece a divulgação das listas de espera do Sistema Único de

Saúde (SUS) referente a exames e cirurgias médicas eletivas, financiadas com recursos

públicos, na rede pública ou privada conveniada de atendimento à saúde em todo o território

do Estado do Amazonas.

Assim, a presente propositura vem suplementar matérias constitucionais pertinentes à

nobre tarefa, dever do Estado Democrático de Direito, de propiciar transparência e publicidade em

todas as suas esferas administrativas, não obstante às normas gerais vigentes com este teor, com a

finalidade de dar uma resposta à sociedade que tem sofrido nas filas à espera de um atendimento que,

não raro, chega muito tarde, mesmo sendo estes, direitos constitucionais: não somente o acesso

irrestrito à saúde, como também à transparência na divulgação das ações por parte dos gestores

públicos.

A garantia da transparência e do acesso à informação sempre permeia a legislação

brasileira, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, por exemplo, faz

referência à matéria por meio dos direitos fundamentais d,r indivíduo, de início, já no Título I -

Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Capítulo I - Dos Direitos e Deveres lndividuais e

Coletivos, no art. 5e: Art. 5e'. "Todos sõo iguais perqnte o lei, sem distínção de qualquer

ndtureza, garantindo-se oos brosileiros e aos estrongeiros residentes no País o inviolabilidade

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à seguronça e à propriedade, nos termos seguintes:

XIV-éasseguradoatodosoacessoàinformaçãoeresguardadoosigilodafonte,quando
necessário ao exercício profissional; XXX|ll - todos têm direito a receber dos órgãos públicos

informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas

no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado".

Após 1988, foram publicadas várias leis, decretos e portarias que reapresentaram

o tema de acesso às informações públicas, a saber, podem-se citar duas normas que

ganharam destaque para a garantia da transparência e do acesso à informação: a Lei de

Responsabilidade Fiscal - LRF ou Lei Complementar np LOt/2000 e a Lei Complementar ne

L3I/O1, cujos instrumentos introduziram novos dispositivos à Lei de Responsabilidade Fiscal,
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Gabinete Deputodo Adiuto Afonso (PDT-AM)

inovando ao determinar a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas

sobre a execução orçamentária e financeira da união, dos estados, do Distrito Federal e dos

municípios, criando os conhecidos "portais da transparência" com prazos diversOs para o

cumprimento dessas determinações para união, estados, municípios e DF'

A partir da Lei Federal de Acesso à lnformação (LAl) - Lei ne L2'52711"t fica

estabelecida que a transparência e o acesso à informação são direitos conquistados do

cidadão e deveres da Administração pública acerca de qualquer documento ou informação

produzido ou custodiado pelo Estado que não tenham caráter pessoal e não estejam

protegidos por sigilo. No Amazonas, não obstante a existência do Decreto 36'819/2016 que

implementa a LAl, a transparência foi adotada com ênfase para assuntos pertinentes à

prestação das contas públicas, de cumprimento obrigatorio para todos os entes

governamentais.

Emtermospráticos,odesconhecimentodeumaleiprovocaasmesmas
consequências nefastas de sua inexistência' Portanto, esta propositura trás um reforço à

publicidade de um direito extremamente relevante e desconhecido por muitos a fim de que

aumente a eficácia e aplicabilidade da Lein" 442, de 19 de dezembro de2OI7' afinal' como se

apreende pelas palavras da eminente filósofa do século xX, Hanna Arrendt: "A essência dos

Direitos Humanos é o direito a ter direitos'"
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de junho de 2019.
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