
CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi
PALACIO DA LIBERDADE

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURiDICOS

Referente: Veto Parcial  n° 001/2022 a Lei n° 6.445/2022

Autoria:  Prefeito  lzaias Santana

Tema: Veto Parcial n° 001/2022 a Lei n° 6.445/2022, que permite a visita hospitalar por

vi.deo chamada.

PARECER N° 034,1 /2022/SAJ/JACC

Ementa:  Veto  parcial  a  Lei  n°  6.445/2022,

que   permite   a  visita   hospitalar  por  video

chamada,  nos  termos  em  que  especifica.

Veto jurl'dico.  Equivoco.  Rejeigao do veto.

I.        RELAT6RIO

1.       Trata-se de veto parcial aposto pelo prefeito /za/'as sanfar)a,

ao artigo 2° da Lei n° 6.445/2022, de autoria do Vereador Roger/.a r/.m6feo, a qual

permite a visita hospitalar por video chamada, nos termos em que especifica.

2.       Segundo  o   Prefeito,   a   previsao  contida   no   mencionado

artigo 2° demandaria nova construgao por parfe dos hospitais a tim de atender ao

comando  legislativo,  medida  que  implicaria  em  novo  projeto  construtivo

concessao   de   "habite-se",   em   prejuizo   das   instituig6es   de   sadde

funcionamento.

11.         FUNDAMENTACAO

1.        O dispositivo legal objeto da controv6rsja prediz:
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Art.  2°  Os  e§tabelecimentos  de  sa`ide  ficam  tamb6m  obrigados  a
reservar   esDaco   adequado   para   que   us   pacientes   com   a   devida
autorizacao, por si prdprios ou por responsaveis quando da intemagao
ou registro em prontudrio, possam realizar as videochamadas referidas
no artigo 1 0 desta Lei, o que se clara em hofarios predeteminados pela
dire¢ao de cada estabelecimento. (grifo nosso)

2.       Vein-se que a artigo em questao utitiza a vocabulo "reservar

espago", em nenhum ponto o dispositjvo vetado fala em "construir".

3.       Analisando os demais artigos da Lei n° 6.445/2022, tamb6m

nao se localizou a expressao "construir" em nenhum trecho do texto legal.

4.       O  projeto,  seja  no  texto  legal  seja  na  justificativa,  tamb6m

nao menciona necessidade de nova planta ou novo "habite-se".

5.       Veja-se,    tamb6m,    que    o    parecer   t6cnjco-juridico    que

previamente  analisou  a  propositura  em  questao  (parecer  13.1/2022/SAJ/RRV  -

anexo),  nao fez qualquer ressalva ao artigo 2°, ora vetado.

6.       Nesse     panorama     constata-se     possivel     equivoco     na

interpretaeao da  Lei,  mas  nao  em  erro  (inconstitucionalidade  ou  ilegalidade)  no

texto legal.

7.       Diante   do   exposto,   concluj-se   que   nao   existe   qualquer

macula de ordem constitucional ou  legal que justifique o veto apresentado.

Ill.       CONCLUSAO

1.        Assim    conclurmos    pela    lMPROCEDENCIA

PARCIAL a Lei n° 6.445/2022.
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2.       O veto apresentado,  sem  prejuizo das consjderae6es  aqui

deduzidas, devera ser previamente apreciado pelas Comiss6es de a) Constituieao

e Justiga e b) Obras, Servigos Pdblicos e Urbanismo, conforme prev6 o artigo 32

do Regimento lnterno da Camara.

3.       Para   rejeigao   do   veto   6   necessario   o   voto   da   majoria

absoluta dos Vereadores, conforme art.  122, § 4°, do Regimento lnterno.

4.       Neste   tipo   de   proposieao,   deve   ser   colhido   o   voto   do

Presidente do Legislativo.

5.       Este 6

Jorge Alfred

Consultor J

inativo e nao vinculante.

Jacarel',10 de margo de 2022

Odes Campos

idico Legislativo

L\nHorfoLE;,quapt5SqusTfeT'gcteruiFT®
rQ   Cnd`i..(:.  `.
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sE{`RETARiA  I]E  Assur`TOs  j

Re{erente   PLL  n° 006/2021   .  Projeto de  Lei  do  Legislativc)

Autoria do  projeto: Vereador Rogerio Tim6teo

i . _ f _;T!

M|'nlc'oal

acare,

Assunto  do  projeto   Permite que  pacientes  internaclos em estabelecimentos  de saode  nas  redes  publica

e    particular   do    Municipio    possam    ilsar   cle   v!deochamaclas    pare   a    recebimento    de   palavras    de

acolhimento, f6 e esperan¢a,

PARECER N°  13.I/2022/SAJ/RRV

Ementa.  Projeto  de  Lei   Municipal.  Permissao  de  uso

de    vldeochamadas    por    pacientes    internados    em

estabelecimentos   de    sadde   das    redes    publica    e

particular  do   Municl'plo    Art    30,   inciso   11,   da   CF/88,

Compet€ncia  Suplementar  do  Munici'pio.  Lei  Federal

n°  14.198/2021    Possibilldade.

I.        DO REiAT6ue

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

Tim6teo,   pelo   qual   se  objetiva   a   direito   de   pacientes   internac!os   em   estabelecimentos   de

seude  no Munici'pio a  receberem videoschamadas para  rnaior conforto emocional.

2.        Na   Mensagem   que  acompanha   a   texto   do   prc>jeto,   o   autor

informa  que a  jnten¢ao 6 garantir a  visrta aos pacientes  intemados e  isoledos,  oo/ /77e®  L"rrLG/

concedendo~lhes mai'or amparo,  suplementando,  assim,  a  legisla¢to federal,

u.        DA FUNDAIVIEl`lTACAO

1.         AConstitulcao  Federal.  em  sou  artjgo  30,  inciso  H,  disciplinaque  i

competencia do Munic;irfio suplementar a legisla€§o federal a estadual. no aue couber.

2`          A   Lei   Federal   n°   14.198#021    disciplina   a   mat6na   em   termos

gerais,     perm;tindo     ao     Municipio     disciplina-la     em     termos     mais     especificos,     pela

cortyJnd.supJ~constltudon.lsoprarnen_c_J`o_nap

"_',i:`--;}*``n.
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3.         Ressaltamos   que,   em   rela¢ao   as   chamadas   de  video   a   serem

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

presenclais;   as  visitas   ac>s   pacientes   serao   as   mesmas.   apenas   o   meiLo   pela   qual   elas  se

realiz.hm ser~ao dirferertfues (meio presencial e meio virtual, com as videochamadas)`

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

familiares,  bern coma  a  orienta¢6o  medica  quanto  a  essas  v`sitas  (fe/)c}o a/aJpres.er}c/a/i o4/

virtuaiS.

5.         SaHentamos   que,   mencionar   aperras   determinedos   grupos   de

pessoas  a   realiza¢ao  das  videochamadas  (artigo   1°),   sem   mencionar  familiares,  amigos  e

parentes,  Iimita  a  amplitude  do direito  a visitacao.

6.        514aanfrof  co+r7. dewh  rdwh  clue  seja  introduzido  no art`  1C

da  preserite  proposi.tura,  .ar&nawEf d? ®medda,  ap6s  as  palavras  "ao/Ifato aonJ`  e  antes  da

palavra " religiosos' , as palavras " familiares, amigos e parented'

7.        Aaerias oar a/r)or j armEimenfacl6o.  o  direito  de  receber  visitas

tern  amparo   no   Principio   da   Dignidade   da   Pessoa   Humana,   cabenclo   somente   ao

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

recomenda¢6es  m6dicas.  Nem  mesmo  o  m€dico  pode  exceder  ao  ni]mero  de  visitas  ao

paciente, conforme a  C6digo  de  Etica  Medica  do  CFM  (art.  35)

8.          Al€m   disso,   o   Manual   de  Cuidaclos   Paliativos  clo   Mjnist6rio   da

Sajideja preve as videochamadas como meio  de  interacao do paciente com seus familiares.

9.         Portanto,     apos     a     analise     dos     termos     do     projeto,     nao

vislumbramos    irreguleridades   formais    e    materials   que    comprometem    sue    legalidade   e

trarrii`actao,  mas sugerimos qua s!e_ja  obser_vado  a  apontamento  acima  transcrito,  (item
"6") pare qua a presente PLL tenha major abrang6ncia suplementar. de acordo cc]m a _i6

estabelecido na Lei Federail.

in.      DAcoNCLusAo

1.         Sallentanclo   que    nao    cumpre    a    esta    Secretaria    de   Assuntos
7

lg:rosqueamesmarfuoapresenta

.i
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•impedimento  pare trar"*actao,  devendo apenas ser observado  a  acima  suaerido, rr\o+rvo

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

2.         A    propositura    dever5    ser    submetida    is    Cctmiss6es    de    a)

Constitul¢ao e Justi¢a; e b)  Saude  e Assistencia  Social.

3.         Para  aprovac5o do  presente  PLL  i  necessario o  voto  favoravel  da

malaria  simples dos membros da Cimara,  em tumo dnico de vota¢5o.

4.          Este€  a  parecer,  opjnati\roe  nao  vinculante.

Jacarej,  24  de j'aneiro  de  2022

i,I
RENATA RAMOS VIHRA

CONSULTOR  J URiDICO-LEGISLATIVO

OAB/SP N° 235 902

ACOLHO a parecer  pcir seu6 Pr6prios fundamentos

r';fos'etor de Prop6Sjturas, pofa contlnuidade.

`:  ci.`_`_-                               ~---
~~w~;;'NERTADEUPACCAROT=REiES\\

SECRETARIO-ctRETOR  J URIDico
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