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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao  Excelentissimo Senhor

Paulo Ferreira da Silva

(Paulinho dos Condutores)

D.D.  Presidente da Camara  Municipal de Jacarei / SP

Jacarei, 03 de mango de 2022.

Assunto: Veto parcial ao Projeto de Lei (Lei n° 6.445/2022)

Excelentissimo Senhor Presidente:
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Comunico  a  Vossa  Excelencia  que,   nos  termos  do  §  10  do  artigo  43  da  Lei

Organica  do  Municipio  (Lei  n.° 2.761,  de  31.03.90),  existem  raz6es  impeditivas  para outorga da

saneao  integral  do  Projeto  da  Lei  n.0  6.445/2022,  que  "Permite  que  pacientes  internados  em

estabelecimentos  de  satide   das   redes   publica   e   particular  do   Municipio   possam   usar  de

videochamadas  para o  recebimento de  palavras de  acolhimento,  fe e esperanca.",  motivo  pelo

qual,  decidi vets-lo parcialmente,  por vicio de interesse  pL]blico.

Restitui,  dessa forma,  a  materia  vetada  ao  reexame  dessa  E.  Casa  Legislativa,

cujos   nobres  Vereadores   conscientes  da   responsabilidade   de  que  sao  imbuidos,   saberao

melhor refletir.

Respeitosamente,
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JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Praea dos Ties Poderes,  73 -2° andar-Centro -Jacarei-SP

Telefone.  (12)  3955-9111  -Fax.  (12)  3961-1092  -gabinete@iacarei.sp.gov.br



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

MENSAGEM DE VETO AO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PROCESSO

N.a 06,  DE 21.01.2022 DA CAMARA  IVIUNICIPAL  DE JACAREi

(LEI  N.0 6.445/2022)

Apesar    da     nobre    justificativa     apresentada     pelo     legislador

municipal,   existem   raz6es   que   impedem   a   outorga   da   saneao   integral   ao

Projeto (Lei  n.0 6.445/2022), em razao de interesse pdblico.

0     Projeto    de     Lei     permite    que    pacientes     internados    em

estabelecimentos   de  satlde  das   redes   pLlblicas  e   particulares  do   Municfpio

possam    usar    de    videochamadas    para    o    recebimento    de    palavras    de

acolhimento, fe e esperanga.

Ainda   que,   nobre   a   iniciativa   legislativa   cabe   destacar  que  ja

existe  a  Lei  Federal  n°  14.198,  de  02  de  setembro  de  2021,  que  disp6e  sobre

videochamadas     entre     pacientes     internados     em     servigos     de     satlde

impossibilitados    de    receber    visitas    e    seus    familiares,    que    deveria    ser

regulamentada  pelo Municipio.

Destaca-se  que,  o  art.  2°  da  Proposta  Legislativa  determina  que

os  estabelecimentos  de  satlde  ficam  obrigados  a  reservar  espago  adequado

para   que   os   pacientes   com    a    devida    autoriza?ao   possam    realizar   as

videochamadas,     em     horarios     predeterminados     pela     diregao     de     cada

estabelecimento,

Entretanto,  os estabelecimentos de saude ja  possuem  licengas e
"habite-se"  para  funcionarem  em  conformidade  com  a  normas  tecnicas,  com

estrutura adequadas para o tipo de atividade.

A  exigencia  de  construgao  de   urn  espaeo   para  videochamada

nem    sempre    sera    viavel    considerando    o    projeto    inicial    dos    predios,

inviabilizando a concessao de urn novo "habite-se."

Ressalte-se  que,  cada  estabelecimento  de  saLlde  ira  se  adequar

da   melhor  forma  possivel   para  atender  a   Lei   Federal   n°   14.198,   de  02  de

setembro de 2021, sem prejudicar a rotina dos servigos hospitalares.
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Assim,  o art.  20 do  Projeto  de  Lei  nao  merece  prosperar devido  a

inviabilidade pratica e tecnica para atender a sua exigencia

Portanto,   constatado   vicio   por   interesse   ptlblico,   nao   existem

condig6es    que    permitam    a    sangao    integral    do    Projeto    de    Lei    (Lei    n°

6.445/2022),  impondo-se  o  veto  parcial  do  art.  20,  cujas  raz6es  ora  submeto  a

elevada apreciagao dos Senhores Vereadores.

Gabinete do Prefeito,  03 de margo de 2022.
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JOSE  DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Praca dos Tres  Poderes.  73  -2L\ andar-Centro -Jacarei'-SP
Telefone   (12) 3955-9111   -Fax   ( 12)  3961-1092  -gabinete@jacarel  sp,gov.t)r



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -S
PALACIO DA LIBERDADE

LEI No 6.445reo22

Permite  que  pacientes  internados  em
sat]de das redes poblica e parfucular do Municipio possa
de   videochamadas   para   a   recebimento   de   palavras   de
acolhimento, fe e esperanga.

0    PREFEITO    DO    MUNIcipIO    DE    JACAREi,    USANDO    DAS

ATRiBuieoEs   QUE   LHE   SAO   cONFERiDAs   POR   LEI,   FAz

SABER     QUE    A    CAMARA     MUNICIPAL    APROVOU     E     ELE

SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.  1°   Fica  permitida a  pacientes internados em  estabelecimentos

de  sadde  das  redes  pdblica  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  par  contatos  com

religiosos,   Iideres  espirituais  ou   pessoas  que   possam  contribuir  para   a   sua   recuperaeao  e/ou

aceitaeao do estado de satlde.

roopenod\rote  quciJido  da  intomagdo  oi

roforidao  no art]go  10 docha  Lei,  o qua

ectobo!odrnon{o.    (ARTIGO VETADO)

Art. 3°  A privacidade de demais pacientes devefa ser preservada e

a  rotina  dos  servieos  hospitalares  nao  podera  ser  prejudicada  pelas  videochamadas,  devendo  as

mesmas, se for o caso, serem interrompidas.

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

Prefeitura Municipal de Jacarei,             de

lzAIAS JOSE DE SANTANA
Prefeito Municipal  de Jacarei

Autoria de Droieto: Vereador Rogerio Tini6teo.

de 2022.
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