
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf
PALACIO  I)A LIBERDAI}E

SECRETARIA  DE  ASSUNTOS  JURiDICOS

Folha

GC,

Canara  Municipal
de Jacarei

Referente:  PLL n°  006/2021  -Projeto  de  Lei  do  Legislativo.

Autoria do projeto: Vereador Rog6rio Tim6teo,

Assunto do  projeto:  Permite  que  pacientes  internados  em estabelecimentos  de  satide  nas  redes  pdblica

e   particular   do   Municipio    possam   usar   de   videochamadas   para   o   recebimento   de   palavras   de

acolhlmento, f6 e esperan€a.

PARECER N°  13.1/2022/SAJ/RRV

Ementa:  Projeto  de  Lei  Municipal.  Permissao  de  usa

de   videochamadas    por   pacientes    internados   em

estabelecimentos   de   sadde   das   redes    pdblica   e

particular  do   Munic{pio.  Art.  30,   inciso  11,  da   CF/88.

Competencia  Suplementar  do  Municipio.  Lei  Federal

n°  14.198/2021.  Possibilidade.

I.         DO RELAT6RIO

1.         Trata-se   de   Projeto   de   Lei,   de   autoria   do   Vereador   Rog6rio

Tim6teo,   pelo  qual   se  obj.etiva  o  direito  de  pacientes  internados  em  estabelecimentos  de

sadde no  Municipio a  receberem videoschamadas para  maior ccmforto emocional.

2.        Na   Mensagem   que   acompanha   o   texto   do   projeto,   o   autor

informa  que a  intenc5o 6 garantir a visita  aos  pacientes  internados e  isolados,  oo/ me;'o  w./f\£4a/

concedendo-lhes maior amparo, suplementando,  assim,  a  legislacao federal..

11.        DAFUNDAMENTACAO

1.         AConstituicao  Federal, em seu artigo  30,  incisoll,  disciplina que 6

compe!fy€ndia do M!ur;icftyio suplementar a legisla€5o federal a estadual. no que couber.

2.         A   Lei   Federal   n°   14.198¢021    disciplina   a   mat6ria   em   termos

gerais,     permitindo     ao     Munic`pio     disciplina-la     em     termos     mais     especificos,     pela
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3.         Ressaltamos  que,   em   relag5o   as   chamadas   de  VI'deo   a   serem

recebidas    pelo    paciente,    essas    devem    obedecer    as    mesmas    regras    das    visita¢6es

presenciais;  as  visitas  aos  pacientes  serao  as  mesmas,  apenas  o  meio  pela  qual  elas  se

redirzam ser~ac diferervtes (meio presencial e meio virtual, com as videochamadas).

4.          Com   isso,  dave-se  respeitar  o  desejo  do   paciente  e  de  seus

familiares,  bern como a orientagao  medica  quanto a essas visitas (5endo a/a5 preser7cr.at± oft

virtuai9.

5.         Salientamos   que,   mencionar   apenas   determinados   grupos   de

pessoas  a   realizacao  das  vfdeochamadas  (artigo   1°),  sem   meneionar  familiares,  amigos  e

parentes,  limita a amplitude do direito a visita¢5o.

6.        5uoe+t.mos,  acirrr a dei#a  irifnfa  clue seja  introduzido  no art.1°

da  presente  propositura,  afraindf de eme»dp,  ap6s as  palavras  "aonfato aodr'  e antes da

palavra " religioso5' , as palaNras " familiares, amigos e parentes' .

7.        Aoanas z7ar arr7ar 6 aratimen&acfoi  o direito de  receber visitas

tern   amparo   no   Princir)io  da   Dignidade  da   Pessoa   Humana,   cabendo   somente   ao

paciente  e  aos  seus  familiares  (se  for  c)   caso)  o  seu   pleno   exercici.o,  com   amparo   nas

recomendacoes  medicas.  Nem  mesmo  o  medico  pode  exceder  ao  ndmero  de  visitas  ao

paciente, conforme o C6digo de Etica  M6dica  do CFM  (art. 35).

8.         AI6m   disso,   o   Manual   de  Cuidados   Paliativos  do   Minist6rio  da

Saddeja  preve as videochamadas como  meio de interagao do paciente com  seus familiares.

9.         Portanto,     ap6s     a     analise     dos    termos     do     proj.eto,     nao

vislumbramc)s   irreguleridades   formais    e   materiais   que   comprometem    sua    legalidade   e

trahi+haofao,  mas  sugerimos que se_ia  observado  a  apontamento  acima  transcrito.  {item
"6") I)ara aue a I)resente PLL tenha major abrana6ncia suEz_lemen_t_a_[L_de acordo com a i6

estabelecido na Lei Federal.

Ill.      DACONCLUSAO

i.         Salientando   que   nao   cumpre   a   esta   Secretaria   de   Assuntos

Juridicos  a  manifesta¢ao  sobre  o  m6rito  da  proposta, julga

Prapa dos Tres Poderes, 74 - Centro -Jacarei / SP
Site:  ww\`i.jac

osqueamesmaAG|Oapresenta

01  Fone:  (012) 3955-2200 ..i
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•rmpedimer\to  para trarriitactao,  devendo apenas ser observado  a  acima  sugerido, mc]rfuo

pelo qual entendemos que o projeto esta apto a ser apreciado pelos Nobres Vereadores.

2.         A    propositura    devera    ser    submetida    as    Comiss6es    de    a)

Constituicao e Justice; e b) Sadde e Assistencia  Social.

3.         Para  aprova€ao  do  presente  PLL 6  necessario o voto favor5vel  da

maioria  simples dos membros da Camara,  em tumo  dnico de vota€5o.

4.         Este6o parecer, opinativo e naovinculante.

Jacaref,  24 dejaneiro de 2022

RENATA%OSVIEIRA
CONSULTOR JURiDICO-LEGISLAllvo

OAB/SP N° 235.902

Prapa dos Tres Poderes,  74 -Centro -Jacarej / SP -CEP  12327-901  Fone:  (012) 3955-2200
Site:www.jacarei.sp.leg.br
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