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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACA
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI

Autoriza e regulamenta a organiza§ao e
ag6es e servi€os pablicos de saade, do servi9o de terapias e
dos  procedimentos  medicos  e  odonto16gicos  de  carater
complementar   no    Municipio    de   Jacarei    e   d6    outras
providencias.

0   PREFEITO   DO   MUNIcipIO   DE   JACAREi,   USANDO   DAS

ATRiBuleoEs  QUE  LHE  SAO  cONFERiDAs  POR  LEI,  FAz

SABER   QUE   A   CAMARA    MUNICIPAL   APROVOU    E    ELE

SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.  1°   Esta  Lei  regulamenta,  no territ6rio municipal,  as ag6es e

servieos pdblicos de sadde, a servieo de terapias e os procedimentos medicos e odontol6gicos de

carater complementar realizados  por pessoas naturais e pessoas juridicas de direito publico ou

privado.

Art.   2°     0   Municipio   de   Jacarei   autoriza   os   procedimentos

medicos e odontol6gicos de carater complementar de uso corrente no Brasil ou no exterior.

§  1°    Reputam-se  procedimentos  medicos  de  uso  corrente  no

exterior aqueles que:

I -sejam utilizados de forma regular em outros paises;

11   -  tenham   autorizaeao   dos   6rgaos   competentes   em   seus

respectivos sistemas de sadde;

Ill -se destinem a garantir as pessoas e a coletividade condig6es

de bern-estar fisico, mental e social.

§ 2°  Consideram-se terapias para efeito desta lei as que tenham

sido reconhecidas nos programas oficiais de governo no Brasil ou no exterior, ha pelo menos ties

anos.
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I -medico responsavel;

11 -odont6logo responsavel;

Ill  -  associa?ao  a  que  o  medico  ou  odont6logo  responsavel

estejam vinculados.

Art.  4°   Os  procedimentos  medicos  de  uso  corrente  no  exterior

devem estar acompanhados dos seguintes documentos:

I    -   justificativa    de    ap[icabilidade    clinica    do    procedimento

complementar;

11  -  documentagao  cientifica  que  comprove  a  seguranga  e  a

eficacia do procedimento em outros paises;

Ill - aprova?ao do comite de 6tica e pesquisa em seres humanos

ou entidade assemelhada no pats de origem.

Art. 5°   Com o fim de preservar a dignidade da pessoa humana,

garantindo-se   o   direito   a   vida,   a   liberdade   e   a   satlde,   as   terapias   e   os   procedimentos
complementares  indicados  por  medico  dependem  de  expressa  anuencia  do  paciente,  que,  a

qualquer  tempo,   podefa   manifestar-se  pela   retirada  do  seu  consentimento,   cessando-se  o
tratamento ap6s o medico ser cientificado sobre a recusa.

Pafagrafo   tlnico.      Pertence   ao   medico   a   exclusividade   no

diagn6stico de doeneas, prescrigao e tratamentos indicados a seu paciente para o conhecimento

dos fatores e a adesao voluntaria ao tratamento.

Art.  60    A  Secretaria  Municipal  de  Sadde  devera  estabelecer

ae6es   e   regulamentos   para   promover  e  desenvolver  os   protocolos   e   metodos   visando   a

implantagao  das  terapias  e  procedimentos  medicos  e  odontol6gicos  complementes  no  ambito

municipal,

Art. 7°  Fica autorizado o Municipio de Jacarei a firmar termos de

parceria, convenios ou outros ajustes com entidades de pesquisa ou associag6es de profissionais
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a tftulo oneroso ou gratuito,  cursos de formagao para os servidores que integram a rede ptlblica

de satlde do Municipio.

Art. 8°  Fica o Municipio de Jacarei autorizado a incluir no sistema

geral  de  informaeao  da  saude  dados  referentes  as  terapias  e  aos  procedimentos  medicos  e
odontol6gicos complementares.

Art.   9°      Fica   criado   o   Programa   de   Servigos   de   Terapias

Complementares nas unidades de saude e nos hospitais mantidos pelo Poder Publico ou com ele

conveniados,   com   o  fim   de   utilizar  procedimentos   medicos  e   odontol6gicos  cientificamente

reconhecidos no Brasil ou no exterior.

Pafagrafo  dnico.     A  iniciativa  privada   podera   participar,   em

carater complementar, do conjunto de ae6es e servigos de saude decorrentes do previsto no capuf

e prestados por 6rgaos e instituig6es ptlblicas estaduais.

Art,10  As despesas decorrentes da execueao desta lei correrao

por meio de dota?ao or9amentaria pr6pria do Municipio de Jacarei.

Art.11   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaeao.

Camara Municipal de Jacarei, 28 de janeiro de 2019.

VALMIR DO .zEZ2E#]RE
Vereador - DC

AUTOR: VEREADOR VALMIR D0 PARQUE MEIA LUA.

lA LUA
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JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

Nas   sociedades   t6cnicas   da   atualidade,   as   transformae6es

cientificas assumem urn ritmo cada vez mais acelerado, notadamente no campo da Medicina e da

Odontologia,   devido  ao  incremento  da   pesquisa,   da  biotecnologia  e  da   utilizagao  de  novos

equipamentos.   Paradoxalmente,   em   meio   a   investigagao   cientifica   mais   tecnologicamente

avaneada, tambem  assumem  papel de destaque,  em varios paises,  procedimentos tradicionais,

como a Acupuntura, a Homeopatia, a Medicina Antropos6fica, a Fitoterapia e a Ozonioterapia, por

exemplo.  Trata-se de tratamentos complementares que  podem ser incorporados ao sistema de

sadde  do  Municipio  de  Jacarei com  baixo  Gusto  e  elevado  grau  de  eficacia.  A experiencia  que

outros  paises  possuem  nessas  areas  e  que  ainda  nao  foi  incorporada  ao  sistema  de  saude

brasileiro deve ser vista como uma alternativa privilegiada para incrementar o rol de procedimentos

de sadde adotados no Municipio.

Os procedimentos medicos e odontol6gicos em outros paises ha

varias d6cadas, com a devida autorizagao dos seus 6rgaos de vigilancia e normatizagao da satlde,

transmitem urn grau de seguranea juridica, 6tica e cientifica compativel com o efetivo e necessario

gozo  do  direito  a  satlde  no  Brasil,  nos termos  do  art.196  da  Constituieao  Federal  de  1988:  "A

satlde 6 direito de todos e clever do  Estado,  garantido  mediante  politicas  sociais  e econ6micas

que visem a redueao do risco de doenga e de outros agravos e ao acesso universal igualitario as

ag6es  e  servigos  para  sua  promogao,  proteeao  e  recuperagao",  A16m  disso,  a  aberfura  das

fronteiras  nacionais  para  o  progresso  da  ciencia  e  da  inovagao  6  urn  dos  objetivos  da  ordem

constitucional da  Repdblica  (art.  218),  que procura  integrar,  no campo da pratica  medica,  aquilo

que ja se faz nos ambitos cultural, econ6mico, financeiro etc.

Muitos  pacientes  precisam   sair  do  Municipio  de  Jacarei  para

receber tratamentos  oferecidos  em  outras unidades da  Federaeao e  mesmo fora do  Brasil,  por

exemplo,  na  Alemanha  ou  nos  Estados  Unidos.   Esta  lamentavel  realidade  atinge  o  direito  a

igualdade e fere frontalmente o principio da dignidade da pessoa humana,  uma vez que ela cria,

em termos de acesso a sadde, cidadaos de primeiro grau (os que podem se tratar fora das suas

cidades, Estado e mesmo do Brasil) e de segundo grau (os que nao tern acesso a essas
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Outro elemento fundamental para a necessidade de regulamentar

os procedimentos utilizados de forma corrente em outros paises e a  possibilidade de reduzir as

despesas   do   Municipio   de   Jacarei,    na   medida   em   que   grande   parte   dos   tratamentos

complementares  sao  de   baixo  custo  devido  a   simplicidade  dos  seus   insumos.   Colocar  os

tratamentos   complementares   em   Medicina   e   Odontologia   como   opeao   para   os   pacientes

representa  urn  passeio decisivo  na  democratizagao  ao direito  a sadde,  situando  o  Municipio de

Jacarei na vanguarda desse tipo de politica publica:  sadde ptiblica mais eficiente e a custo mais

baixo. Por tras da presente iniciativa parlamentar, ha relevantes elementos tecnicos, profissionais,

humanitarios, or?amentarios etc.

Assim  exposto,  solicito  o  apoio  dos  Senhores Vereadores  para

acolhimento do presente projeto de lei,  pelo que antecipo agradecimentos.

Camara Municipal de Jacarei, 28 de janeiro de 2019.

VALMIR DO +ZEZEEE
Vereador - DC

EIA LUA
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