


C^MARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO I)E LEI

-:,V-_

Permite que pacientes internados em estabelecimentos
de saade das  redes piiblica e particular do  Municipio
possam usar de videochamadas pare o recebimento de
palavras de acolhimento, f6 e esperan?a.

0   PREFEITO   DO   MUNIcipIO   DE   JACAREi,   USANDO

DAS  ATRIBUIQOES  QUE  LHE  SAO  CONFERIDAS  POR

LEI,  FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU

E  ELF SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.    1°        Fica    permitida    a    pacientes    internados    em

estabelecimentos  de satlde  das  redes  ptlblica  e  particular do  Municipio  a  realizagao de

videochamadas  para  que,  atrav6s  de familiares devidamente  autorizados  e  nos termos

da  Lei  Federal  n°  14.198,  de  2  de  setembro  de  2021,   possam  receber  palavras  de

acolhimento, fe e esperanga por contatos com reltgiosos,  lideres espirituais ou pessoas

que possam contribuir para a sua recuperagao e/ou aceitagao do estado de saude.

Art.   2°     Os   estabelecimentos   de   satlde  ficam   tambem

obrigados a reservar espago adequado para que os pacientes com a devida autoriza?ao,

por  si  pr6prios  ou  pop  responsaveis  quando  da  intemagao  ou  registro  em  prontuarfo,

possam  realizar as videochamadas  referidas  no  artigo  1°  desta  Lei,  o que  se  clara  em

hofarios predeterminados pela direeao de cada estabelecimento.

Art.   30     A  privacidade  de  demais   pacientes  devera  ser

preservada  e  a  rotina  dos  servigos  hospitalares   nao  podera  ser  prejudicada  pelas
videochamadas, devendo as mesmas, se for o caso, serem jnterrompidas.
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi
PALACIO DA LIBERDADE

Proieto  de  Lei  -Permife  due  Dacientes  intemados  em  estabeleclmentos  de  sande  das  I-edes  oilbifea€
Dartieular do  Mt+niclDie oossam  usar de videochamadas  Dara  o recebtmento de Dalavras de acalhife6nto.
fe e esDeranca. -Fls.  02

Art. 4°   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaeao.

Camara Municipal de Jacarei,  19 de janeiro de 2022.

Vereador - REPUBLICANOS

2o Secretario

Autoria do Vereador Rogerio Tim6teo.
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oartieular do MurnelDio Dossam usar de videochamadas  Dara  o  recebimento de Dalavras de
fe e esDeranca. -Fie.  02

JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

VISITAS VIRTUAIS DE LiDERES ESPIRITUAIS DE TODOS OS CREDOS

RELIGIOSOS EM CASOS DE COVID E DOENCAS CONTAGIOSAS, ATRAVES DE

VIDEOCHAMADAS.

A  presente  propositura  objetiva  deixar garantido  o  direito

de  pessoas  internadas  em  hospitais  ao  recebimento  de videochamadas  para  que  lhes

sejam ditas palavras de acolhimento, fe e esperanga.

A  videochamada  6  importante  porque  as  pessoas  que

estao  isoladas,  mujtas das  vezes  se  encontrando  bastante fragilizadas,  necessitam  de

uma palavra de conforto.

Registramos  que esta  propositura  apenas  regulamenta  o

disposto   na   Lei   Federal   n°   14.198,   de  2   de  setembro  de  2021,   que  djsp6e  sobre

videochamadas  entre  pacientes  internados  em  servigos  de  saude  impossibilitados  de

receber visitas e seus familiares.

Assim,   atraves  de  familiares   devidamente   autorizados,

poderao  receber palavras  de  acolhimento,  fe  e esperanca  por contatos  com  religiosos,
lideres  espirituais   ou   pessoas  que   possam   contribuir  para  a  sua   recuperaeao  e/ou

aceitaeao do estado de sadde

Contamos    com    o    apoio    dos    nobres    pares    para    a

aprovagao deste projeto, pelo que antecipamos agradecimentos.

Camara Municipal de Jacarei,  19 de janeiro de 2022.

ROG ERio Ttm
Vereador -REPUBLICANOS

20 Secretirio
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Presidencia da Rept]blica
Secretaria-Geral

Subchefia para Assilntos Juridicos /'

LEI N° 14.198,  DE 2 DE SETEMBRO DE 2Z021

Disp6e  sabre  videochamadas  entre  pacientes  internados
em servlgos de sande impossibilitades de receber visitas e
seus familfares.

a PRESIDENTE DA REpllBLICA Faap saber que o Congresso Nacional decrefa e eu sanciorro a seguinte Lei:

Art.  1 a   Esta Lei disp6e sobre videochamadas entre pacientes internadce em servisos de sande impossibilitados
de receber visitas e seus familiares.

Art. 2° Os servic:os de sa`lde propiciarao,  no minimo,  1  (uma) videochamada diaria aos pacientes internados em
enfermarias,  apartamentos  e  unidade  de  terapia  intensiva,  respeitadas  as  observag6es  m6dicas  sobre  o  momento
adequate.

§  1°  A  realizaeaci  das  videochamadas  devera  ser  previamente  autorizada  pelo  profissional  responsavel  pete
acompanharnento do paciente.

§  2°  Eventual  contraindicag5o  das  videochamadas  par  parte  do  profissional  de  sa`lde  assistente  devera  ser
justificada e anotada ro prontuario.

§  3° As  videochamadas  sefao  realizadas  respeitando-se  as protocoles sanitarios e de seguranca com  relagao
aos eqiJipamentos utilizados.

§ 40 As videocharnadas serao reatlzadas mesmo no caso de pacientes inconscientes,  desde que previamente
autorizadas  pelo  pr6prio  paciente  enquanto  gozava  de  capacidade  de  se  expressar de forma  autonoma.  ainda  que
oralmente. ou por familiar.

§  5°  0   servI9o   de   sailde  zelafa   pela   corifidencialidade   dos  dados  e  das  imagens   produzidas  durante  a
videochamada e ex.igira firma do paciente, dos familiares e dos profissionals de sailde em termo de responsabilidade,
\redada a divulgaeao de imagens por quah]uer meio que possa expor pacientes ou o servlap de saude.

Art.   3°   Os   servioos   de   sai]de   sao   responsaveis   pela   operacionalizacao   e   pelo   apoio   logistico   para   o
oumprimento do estabelecido nesta Lei.

Art. 40 Esta Lei entra em vigor na data de sua pubticagao.

Brasilia,   2   de  setembro   de 2021; 200g da lndependencia e  1339 da Rep`]blica.

JAIR MESSIAS BOLSONAR0
Marcelo Ant6nio Cartaxo Queiroga Lopes
Damares Regina Alves

Este texto n5o substitui o pub"cado no DOU de 3.9.2021
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