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PRoJETo DE LEr rrr" 569l zo1s

.,DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE
DESTINAçÃO DE PERCENTUAL DA RECEITA
BRUÏA ARRECADA., PROVENIENTE DE MULTAS
POR INFRAçÕES DO REGULAMENTO DE
TRÂNSITO PARA A SAUDE NO ESTADO DO
AMAZONAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.''

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1o. Fica, o Foder Executivo, obrigado a repassar percentual, igual ou
superior a 15o/o (quinze por cento), da receita bruta arrecadada de multas, por

infração de trânsito , pata o Sistema Único de Saúde do Estado do Amazonas.

Parágrafo Único. O repasse dos recursos rehcionados no " capuf", tem por
finalidade atender aos altos custos sociais, notadamente, na área de saúde,
decorrentes de internaçÕes, cirurgias e outros procedimentos realizados em
pacientes vítimas de acidente de trânsito, no Estado do Amazonas.

Art. 20. Compete ao Poder Executivo do Estado, por intermédio do orgão
competente (DETRAN/AM), regulamentar a aplicação desta Lei.

Art. 30. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

PAçO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIV
MANAUS ,20 DE AGOSTO DE 2019.
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JUSTIFICATIVA

As internações, cirurgias e outros procedimentos
realizados em pacientes vítimas de acidente de trânsito geram, todos os anos,
um alto custo para o Sistema Unico de Saúde (SUS). Conforme dado divulgado
pelo Ministerio da Saúde (MS), em 2016, os acidentes de trânsito causaram
180.443 internações no Brasil, ao custo de R$ 253,2 milhões. Esses acidentes
respondem por boa parte das internaçÕes hrspitalares e pela maioria dos
atendimentos de urgência e emergência, gerando altos custos sociais, como
cuidados em saúde, perdas materiais e despesas previdenciárias, além de
grande sofrimento para as vítimas e familiares.

O DataSUS registra, todcs os anos, mais de 37,3 mil
mortes no trânsito das cidades e rodovias do país. As mortes são,
principalmente, de jovens na faixa etária entre 15 e 29 anos, em plena
capacidade produtiva.

No Estado do Amazonas. as estatísticas não são muito
diferentes, haja vista, que os prontos-socorros e Serviços de pronto
Atendimento (SPAs) da Secretaria Estadual de Saúde (Susam) atenderam, de
janeiro a agosto de 2018, 9.249 pessoas, vitirnas de acidentes de tr.ânsito em
Manaus, Desse toral, 7.473 (80,7%) foram de acidentes de moto e 1.776
(19,2%) de carro. Já em 2017, a Susam atenceu 18.695 pacientes vítimas de
acidentes com motocicletas e 12.351com carros.

Em 2017, o DETRAN-AI/I, aplicou um total de 44.232
multas de trânsito, e em 2018 o número de multa aplicadas foi o total de
42.317, dados esses disponibilizados pela propria instituição. Em reais, o total
de multas aplicadas em 2017 corresponde aproximadamente a quantia de R$
7 .041.850,82 milhÕes e em 2018 o valor ficou en media R$ 6 milhões.

Dos quase R$ 2 milhÕes arrecadados com multas de
janeiro a março deste ano, o DETRAM-AM, repassou Rg 193.160,01 ao o
Fundo Estadual de Segurança Pública. O valor transferido no mês de julho, foi
referente a 10o/o dos recursos arrecadados cor multas no primeiro trimestre de
2019.
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Sabe-se que a utilização dos recursos arrecadados
através das infrações de trânsito têm destino determinado pela legislação, mais
precisamente pelo Codigo Brasileiro de Trânsitc,(CTB). "ln verbis"

Art. 320. A receita arrecada com as multas de trânsito será aplicada,
exclusivamente, em sinalização, engenheria de tráfico, de campo, policiamento,
fiscalização e educação de trânsito.

No entanto, é inconcebível que parte desses recursos
não sejam, priorizados, para o custeio dos atendimentos aos acidentados no
trânsito, uma vez que a Lei Federal 9.503, de setembro de 1997, que institui o
Código Brasileiro de Trânsito em seu artigo 1o, parágrafo 50 é claro quando se
trata da priorização da vida, notadamente, refer ndo à preservação da saúde.

Ademais, não se pode olvhar que a Saúde Pública carece
desses recursos, visando o reforço financeiro para a manutenção dos
atendimentos de forma mais humana, contexto este que alicerça a propositura
deste Projeto de Lei.

Pelos fatos expostos e peh relevância do tema, contamos
com o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente propositrlra por se
tratar de.tema de grande interesse público ê Sor:ial.

PAçO DA ASSEMBLETA LEGTSLATTVA DO DO AMAZONAS, EM
MANAUS, 20 DE AGOSTO DE 2019.

Dra. Mayara Pinhe
Deputada-PP

2a Vice Presidente
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