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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi -SP
PALACIO DA LIBERDADE

Projeto de Lei N a

/2018

"Disp6e sobre notifica€ao dos casos de violencia contra
o idoso e da outras providencias".

0 PREFEITO DO MUNICIPIO DE JACAREI, USANDO DAS

ATRiBule6Es QUE LHEs SAO cONFERiDAs POR LEI,
FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU E
ELE SANCIONA E PROIVIULGA A SEGUINTE LEI:

Art.10 -E clever de todo agente ptlblico a defesa dos direitos do idoso, devendo os
casos de violencia ou de maus-tratos serem comunicados ao Conselho Municipal do
ldoso.

Art. 2° -Os medicos e demais agentes de sadde que, em virtude de seu oficio
perceberem indicios da ocorrencia de violencia ou de maus tratos contra os idosos,
deverao notificar o fato ao Conselho Municipal do ldoso e a Secretaria de Assistencia
Social do municipio.

§ 10 -A notificagao de que trata este artigo sera sigilosa, de acesso restrito ao
denunciante, a familia do idoso e as autoridades competentes, devendo ser formulada
por escrito.

§ 20 -Caso o idoso tenha sido atendido por entidade ptlblica ou particular, o nome desta
devera constar da notificagao.

Art. 3° - Fica inclu(do o quesito "violencia contra o idoso", no sistema municipal de

informag6es de satlde.

§ 1° -0 quesito incluira informag6es sobre a gravidade da lesao, a idade do idoso, a
idade do agressor, a relagao entre ambos, o horario em que ocorreu, o distrito, alem da
situagao social do idoso, o grau de alfabetizaeao e se era portador de alguma doenga

C^MARA MUNICIPAL DE JACAREi -SP
PALACIO DA LIBERDADE

A}.i

•ng;

§ 2° -As informag6es constantes do sistema serao inseridas em carater impessoal, sem
o registro de dados de identificagao dos envolvidos.

§ 3° -Os dados do sistema sao pdblicos, acessiveis a populagao e as autoridades.

Art. 40 - Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se idoso a pessoa que possui
idade superior ou igual a 60 (sessenta) anos.

Art. 50 -0 Poder Executivo regulamentafa a presente Lei no prazo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da data de sua publicaeao.

Art. 6° -As despesas decorrentes da execugao da presente Lei correrao por conta de
dotag6es orgamentarias pr6prias, suplementadas se necessario.

Art. 7° -Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposig6es
em contrario.

Camara Municipal de Jacarei,12 de Julho de 2018.
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Justificativa
0 vereador que o presente subscreve, nos termos regimentais, vein a
presenga desta Casa apresentar projeto de lei que disp6e sobre notificagao dos casos
de violencia contra a pessoa idosa e da outras providencias.

A populagao idosa em nosso Pals vein crescendo de forma signifjcativa,

dentre outras raz6es, principalmente em fungao do avango da medicina, de modo que,

esse aumento da populagao idosa imp6e ao Poder Pdblico, em suas tres esferas, a
tarefa de propor e realizar politicas pdblicas especificas com a finalidade de propiciar
uma qualidade de vida digna e respeitavel.

Para que se tenha uma ideia, no Brasil vive 1/3 da popula?ao da America
Latina, segundo o lBGE, o contingente de idosos no Brasil tern crescido de forma

acelerada, que conta hoje com aproximadamente 21 milh6es de pessoas idosas, sendo
que a estimativa e que em 2020 a populagao idosa alcance 40 milh6es de pessoas,

passando a ser o sexto pals com maior ntlmero de pessoas idosas.

Nesse cenario, de crescimento populacional nesta camada da sociedade, o
Poder Ptlblico devera pensar e repensar politicas pdblicas destinadas a populagao

idosa, visando objetivamente a materializagao de direitos basicos, de forma, a assegurar
a dignidade da pessoa idosa.

Registre-se, que a promulgagao da Lei 10.741/2003 -Estatuto do ldoso estabeleceu urn marco legal que disciplina e orienta o papel do poder pdblico na

protegao e materializagao dos direitos concernentes a pessoa idosa,

Nesse sentido, o art. 9° do estatuto, disp6e que 6 obrigaeao do Estado,

garantir a pessoa idosa a proteeao a vida e a sadde, mediante efetivagao de politicas
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A violencia contra a pessoa idosa e urn desafio que necessita
urgentemente ser enfrentado, mediante meios capazes de inibir e reduzir drasticamente

os indices que sao alarmantes.

Os idosos sao comumente vitimas de maus tratos provocados seja por
terceiros ou nao raro por membros de sua pr6pria familia em seus lares. Infelizmente,

em nosso Pals, e muito comum o fato de os idosos sofrerem violencia fisica, psiquica, e

nao chegar ao conhecimento dos 6rgaos competentes, tornando, assim, verdadeiros
crimes ocultos desprovidos de qualquer tipo de punigao.

lsto porque, como se sabe, os crimes nao informados ou noticiados, nao
sofrem qualquer tipo de investigagao, o que por via de consequencia permanecem
impunes, pois sem a abertura do processo investigat6rio nao e possivel identificar a

extensao da lesao, dos danos sofridos pela vitima e a autoria, desembocando na
impunidade.

Os agentes de satlde sao os primeiros a ter em contato com o idoso
agredido porque geralmente as les6es causadas sao de tal gravidade que levam o idoso
agredido a buscar socorro nas entidades de satlde, seja na rede particular ou privada.

No entanto, em nivel municipal, nao encontra-se regulamentada do ponto

de vista legal, a notificagao compuls6ria em casos de violencia contra a pessoa idosa.
Deste modo, objetiva o presente projeto, dar major visibjlidade e

publicidade aos maleficios causados aos idosos em geral, possibilitando que em casos

de maus tratos e violencia fisica ou psiquica cometidas contra as pessoas idosas o
Poder Ptlblico possa tomar as medidas judiciais e administrativas eficazes para a defesa

do idoso prejudicado.
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Por esses fundamentos e que se prop6e, nestes termos, esperando contar
com o apoio dos nobres colegas, no sentido de aprovarem o presente Projeto de Lei
diante da importante proposigao.

Camara Municipal de Jacarei,12 de Julho de 2018.
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PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO: no 45 de 12/07/2018.
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PARECER NO. 209-METL -SAJ -07/2018

DO PROJETO

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Nobre Vereador
Luis Flavio, que disp6e sobre a notificag5o dos casos de violencia contra o

idoso e da outras providencias.

Segundo o autor da proposigao, o Projeto em quest5o visa
``dar maior visibilidade e publicidade aos maleffcios causados aos idosos em

geral (...),,.

0 feito foi encaminhado a esta Secretaria de Assuntos
Juridicos para que seja emitido o devido parecer quanto aos aspectos
constitucionais, legais e juridicos relativos a proposieao.
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DA FUNDAMENTA¢^O
Inicialmente, podemos enquadrar a materia como ``interesse
local'', nos termos do inciso I do artigo 30, I e 11 da Constitui€ao Federal,

visando, em suma, suplementar a legislagao existente no ambito federal,
conforme lhe faculta a Constituicao Federal:
Art. 30. Compete aos Municipios:

I -Iegislar sobre assuntos de interesse local;
11 - suplementar a legislacao federal e a estadual no que couber; (grifo

nosso)

No entanto, ha que se considerar que o Estatuto do Idoso
(Lei Federal no.

10.741/2003) ].5 estabelece a notificag5o compuls6ria,

conforme previs5o contida no artigo 19:
Art.

19.

Os casos de susDeita ou confirmacao de vjolencia

i]raticada contra jdosos serao obieto de notificacao comDuls6ria
Delos services de sadde Dablicos e Drivados a autoridade sanitaria.

ben come serao obriaatori

icados

Dor eles a

auaisauer dos seaujntes 6rq5os
I -autoridade policial;
11 - Minist6rio Pdblico;

Ill -Conselho Municipal do ldoso;

IV -Conselho Estadual do Idoso;
V - Conselho Nacional do Idoso.

§ 1o

Para os efeitos desta Lei, considera-se violencia contra o idoso

qualquer acao ou omissao praticada em local pulblico ou privado que lhe

cause morte, dano ou sofrimento fisico ou psicol6gico.
Lei no 12.461, de 2011)

(Incluido pela

P
Pfgina 2 de 5

`<,I-:

CAMARA MUNlclpAL DE ]ACARri±``Jty

§ 2o

PALACI0 DA LIBERDADE

al,-:-----------_

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

\-i3`±-i,,

Aplica-se, no que couber, a notjficac5o compuls6ria prevista no

caput deste artigo, o disposto na Lei no 6.259, de 30 de outubro de 1975.

Dessa forma, verificamos que o teor do Pro].eto de Lei ja foi
disciplinado na Lei Federal no. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), tendo sido

posteriormente regulamentado pela Portaria do Minist6rio da Sadde no.

1.271/2014 (em anexo). Em anexo tamb6m, consta publica€ao do site do

Minist6rio da Sadde que explana sobre os procedimentos a serem adotados
nos casos de notificacao compuls6ria.
Embora o Proi.eto de Lei tenha uma nobre intencao, Dodera
aerar conflito normativo com a Lei Federal e a Portaria mencionada.
Infelizmente o que falta € o efetivo cumprimento da lei.

Por todo o exposto, 6 de extrema importancia para que se
de efetividade a lei, uma maior interae5o com o Conselho Municipal do

Idoso, a fim de que a lei seja devidamente cumprida, pois ela ja existe.

Cabe anotar ainda, que conforme artigo 40, Ill da Lei
Organjca do Munjcfpio de Jacaref :
"Art. 40 Sao de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham

sobre:

(...)

Ill - cria¢5o, estruturacao e atribuic6es das Secretarias ou
departamentos equivalentes e 6rgaos da Administrag5o Pablica;
(g.n)
(I..) "
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Ocorre que no Projeto de Lei em questao o artigo 20 cria
nova atribuicao para a Secretaria de Assistencia Social.
No mais, o artigo 60 do Projeto de lei aduz `` As despesas

decorrentes

da

aplicagao

desta

Lei

correrao

a

conta

de

dotag6es

orgamentarias pr6prias, suplementadas se necessario'', ou seja, o presente
artigo ja preve que este Projeto de Lei criara despesas para o Poder
Executivo, tendo em vista as novas obrigac6es que lhe foram atribuidas.

Cabe ressaltar que para ser considerada regular, a despesa
prevista

devera

obedecer ao

disposto

nos

artigos

15

e

16

da

Lei

Complementar 101 de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), o que nao

ocorreu no presente caso.
Apenas

apresentado

nesta

Casa

a

titulo

de

Leis

de

e

informagao,

que

tamb6m

projeto

semelhante

previa

notifica¢ao

compuls6ria nos casos de violencia contra a mulher foi objeto de parecer
nesse mesmo sentido (PARECER N° 240 - METL - CJL - 08-2014 do

Processo: n° 115 de 12 de agosto de 2014.), uma vez que j5 existia Lei
Federal, bern como outras legislac6es disciplinando o tema.
Apenas a titulo de informac5o, o Municfpio de S5o Paulo

publicou

Decreto

do

Prefeito

no.

44.330/2004

regulamentando

os

procedimentos a serem adotados no caso da notificac5o compuls6ria de
violencia contra o idoso.

Com essas considerac6es, o projeto de lei nao preencheu os
requisitos constitucionais e legais e salvo melhor entendimento, opinamos,
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portanto, pelo seu arquivamento nos termos do artigo 88, Ill do Regimento
Interno.

DAS COMISS6ES PERMANENTES
Assim, caso n5o seja este o entendimento, o pro].eto devera

ser encaminhado a COMISsfio DE CONSTITUIcfio E JuSTICA (artigo
32, I, do Regimento Interno) e a COMISS^O DE OBRAS, SAODE E

ASSISTENCIA

SOCIAL

E

SEGURANCA,

DIREITOS

HUMANOS

E

CIDADANIA (artigo 32, V e VIII, do Regimento Interno).

DA VOTAC^O
Para sua aprovacao o Pro]'eto em an5lise est5 sujeito a

turno dnico de discussao e votac5o, necessitando do voto favoravel da

maioria simples para sua aprovac5o, nos termos do artigo 122, I do
Regimento Interno.
E o parecer, s.in.]..

Jacaref, 30 de julho de 2018.

1

1 \`rto

Mirta Eveliane Tam~en Lazcano

Consultor Juridico Legislativo
OAB/SP: 250.244
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Minist6rio da

Satlde
(http://portalms.saude.gov.br/)

Buscar no portal
Sistemas (http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos) i Contatos (/fale-conosco) i Comunicaeao e lmprensa

(/comunicacao-e-imprensa) i Assessoria de lmprensa (/assessoria-de-imprensa)

~MPOMATA.
A va€iHa € a trnica maneira de prevenir a doen€a

... __ _-'_--_ _..__.-.__-__-\
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(/saude-de-a-z/sarampo)
VOCE ESTA AQul:
PAGINA INICIAL (/)

>

viGiLANciA EM SAUDE tffiLNEue.sAUDE7viEw=DEFAULTi
>
VIGILANCIA DE VIOLENCIAS E ACIDENTES (VIVA) (MGILANCIA-EM-SAUDEIVIGILANCIA-DE-VIOLENCIAS-E-ACIDENTES-VIVA)

> VIgilancia em Saude
VIGI LANCIA DE VIOLENCIAS (IVIGILANCIA-EM-SAUDEIVIGILANCIA-DE-VIOLENCIAS-E-ACIDENTES-VIVA/\/lGILANCIA-DE-VIOLENCIAS)
>

ORIENTAC6ES PARA NOTIFICACAO E ATENDIMENTO

Orientag6es para notificagao e atendimento
Publicado: Quarta,16 de Maio de 2018,11hl4 Ultima atualizaeao em Quarta,16 de Maio de 2018,13h04

A notificaeap compuls6ria de violencias e a comunicae,ao a outras aLltoridades
As unidades de sai]de dos serviaps pdblicos e privados devem notificar os casos de violencia que se

enquadrarem no objeto de notificaeao da ficha, a saber:
"Caso suspeito ou confirmado de violencia dom5stica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, trafico de

pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenGao legal e viol§ncias homof6bicas contra

mulheres e homens em todas as idades. No caso de violencia extrafamiliar/comunitaria, somente sefao

objetos de notifica?5o as violencias contra criangas, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com
de#ci.enct.a, t.nd/genas e popu/agao LGBT " (ficha de notificacao de violencias interpessoais e

autoprovocadas)

A n2;`iFicagao compuls6ria de violencias interpessoais e autoprovocadas no ambito da Sadde n,a7gr\t:r`Ai`

dendncja, mas sim urn instrumento de garantia de direitos. Ap6s as etapas de acolhimento:A`S
+.
atendimento e notificagao, deve-se proceder ao seguimento na rede de protegao social.

`\=,

Os casos suspejtos ou confirmados de vjolencja contra crian§as-, adoJescentes e tamb6m co

LHEE
a3AJ

i=i,J,

pessoas idosas devem ser notificados no SINAN e, al6m disso, 6 obrigat6ria a comunicacfg ao
Conselho Tutelar e/ou Minist6rio Ptiblico (no caso de criancas e adolescentes) e ao Conselho Municipal do

ldoso e/ou Ministerio Pdblico no caso de pessoas idosas.
0 Conselho Tutelar e o Minist6rio Pdblico tern como atribuigao verificar a situagao da crianpe, adolescente

ou da pessoa jdosa e acjonar a Autoridade Poljcta] e/ou a Justice, quando houver necessjdade[
Entretanto, no caso especifico de pessoa com deficiencia, a Lei n° 13.146 de 06/07/2015 determina que
a Autoridade Policial seja acionada, conforme determina o artigo 26:

"Art. 26. Os casos de suspeita ou de confirma?ao de violencia praticada contra a pessoa com deficiencia
serao otyeto de notifica?ao compuls6ria pelos servi?os de satlde ptiblicos e privados a autoridade policial
e ao Ministerio Ptiblico, al6m dos Conselhos dos Direitos da Pessoa com Deficiencia.

Paragrafo dn.loo. Para os efeitos desta Lei, considera-se violencia contra a pessoa com deficiencia
qualquer ag5o ou omissao, praticada em local ptlblico ou privado, que lhe cause morte ou dano ou
sofrimento fisico ou psicol6gico."

RessaJfarse que somente ha previsao legal para comunjcacao a outros drgao§ dos casos de violchcia
contra os pllblicos ja citados, a saber: criancas e adolescentes, pessoas idosas e deficientes.
No caso de mulheres adultas que estejam vivenciando situagao de violencia, e que nao sejam nem idosas

nem deficientes, as equipes de satlde devem informar sobre os serviaps da rede de proteeao social e
sobre a importancia da dendncia, mas nao devem encaminhar o caso sem a sua autorizagao. Em todos os
casos, o atendimento deve respeifar a autonomia da mulher e seu direito de escolha e obedecer as

normativas do Ministerio da Satde.

Documentos relacionados:
I Notificacao compuls6ria de violencias e a comunicagao a outras autoridades
(http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-de-violencias-e-acidentes-viva/vigilancia-de-

violencias/orientacoes-para-notjficacao-e-atendimento)

I Entendendo a definigao de caso da ficha de notificaeao
(http://portalms.saude.gov.br/component/contenvarticle/950-saude-de-a-a-z/violencia-e-acidentes/43255entendendo-a-definicao-de-caso-da-ficha-de-notificacao-de-violencias-interpessoais-e-autoprovocadas)
I Notificagao compuls6ria imediata dos casos de violencia sexual e tentativa de suici'dio

(http://portalms.saude.gov.br/component/content/article/950-saude-de-a-a-z/violencia-e-acidentes/43262notificacao-compu[soria-imediata-dos-casos-de-violencia-sexual-e-tentativa-de-suicidio)
• Instrutivo notificagao violencias interpessoais e autoprovocadas

(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/viva_instrutivo.violencia_interpessoal_autoprovocada_2ed.pdf)
I Ficha de notificagao de violencias interpessoais e autoprovocadas
(http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/Ficha_Viol_5_1_Final_15_06_15.pdf)

ridades de saude: o Ministerio da Sadde e as Secretarias de Sadde dos Estados, Distrito Federal e
ponsaveis pela vigilancia em saude em cada esfera de gestao do Sistema Unico de Satlde (SUS);
rfenga: enfermidade ou estado clinico, independente de origem ou fonte, que represente ou possa
in dano significativo para os seres humanos;
.-,

lv -epizootia: doenea ou morte de animal ou de grupo de animals que possa apresentar riscos a satlde ptlblica;
V - evento de satlde ptlblica (ESP): situaeao que pode constitiiir potencial ameaga a sadde pdblica, como a
ocortencia de surto ou epidemia] doenca ou agravo de causa desconhecida, alteraeao no padfao clinicoepidemiol6gico
das doeneas conhecidas, considerando o potencial de disseminacao, a magnitude, a gravidade, a severidade, a
transcendencia e a vulnerabilidade, bern como epizootias ou agravos decorrentes de desastres ou acidentes;

Vl - notificacao compuls6ria: comunicagao obrigat6ria a autoridade de sadde,

realizada pelos medicos,

profissionais de sai]de ou responsaveis pelos estabelecimentos de saude, ptlblicos ou privados, sobre a ocorfencia de
suspeita ou confirmagao de doenga, agravo ou evento de satlde pt]blica, descritos no anexo, podendo ser imediata ou
semanal;
Vll -notificagao compuls6ria imediata (Ncl): notificacao compuls6ria realizada em ate 24 (vinte e quatro) horas, a

parfir do conhecimento da ocorrencia de doenga, agravo ou evento de sadde pdblica, pelo meio de comunjcagao mais
rapido disponivel;

Vlll -notificagao compuls6ria semanal (NCS): notificagao compuls6ria realizada em ate 7 (sete) dias, a partir do
conhecimento da ocorrencia de doenea ou agravo;

lx - notificacao compuls6ria negativa: comunicagao semanal realizada pelo responsavel pelo estabelecimento de
sadde a` autoridade de sadde, informa`ndo que na se_ma`na ep_idemiol6gjca nao foi identificado nenhuma doenga, agravo
ou evento de satlde pdblica constante da Lista de Notificagao Compuls6ria; e
X - vigilancia sentinela: modelo de vigilancia realizada a partir de estabelecimento de saude estrategico para a
vigilancia de morbidade, mortalidade ou agentes etiol6gicos de interesse para a satlde pdblica, com participagao
facultativa, segundo norma t6cnica especifica estabelecida pela Secretaria de Vigilancia em Sal]de (SVS/MS).
CApiTULO 11

DA NOTIFICACAO COMPULS6RIA

Art. 30 A notificagao compuls6ria 6 obrigat6ria para os medicos, outros profissionais de sallde ou responsaveis

pelos servieos pi]blicos e privados de sal]de, que prestam assistencia ao paciente, em conformidade com o art. 80 da Lei
n° 6.259, de 30 de outubro de 1975.

§ 1° A notificaeao compuls6ria sera realizada diante da suspeita ou confirmacao de doenga ou agravo, de acordo
com o estabelecido no anexo, observando-se, tamb6m, as normas t6cnicas estabelecidas pela SVS/MS.

§ 2° A comunicagao de doenga, agravo ou evento de saude pdblica de notificagao compuls6ria a autoridade de
sat]de competente tamb6m sera realizada pelos responsavejs por estabelecimento`s pl]b\licQs, ou priva.d_os edu.c_ac.iQnais,
de cuidado coletivo, al6m de servigos de hemoterapia, unidades laboratoriais e instituie6es de pesquisa.

§ 30 A comunicacao de doenea, agravo ou evento de saude pt]blica de notificacao compuls6ria pode ser realizada
a autoridade de saude por qualquer cidadao que deles tenha conhecimento.
Art. 4° A notificagao compuls6ria imediata deve ser realizada pelo profissional de saLide ou responsavel pelo
servigo assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em ate 24 (vinte e quatro) horas desse atendimento,
pelo meio mais fapido disponi'vel.

Pafagrafo dnico, A autoridade de sal]de que receber a notificacao compuls6ria imediata devefa informa-la, em ate
24 (vinte e quatro) horas desse recebimento, as demais esferas de gestao do SUS, o conhecimento de qualquer uma
das doeneas ou agravos constantes no anexo.
Art. 5° A notificagao compuls6ria semanal sera feita a Secretaria de Sadde do Munici'pio do local de atendimento
do paciente com suspeita ou confirmaeao de doenca ou agravo de notificacao compuls6ria.

Pafagrafo dnico. No Distrito Federal, a notificagao sera feita a Secretaria de Sadde do Distrito Federal.

Art. 60 A notificaeao compuls6ria, independente da forma como realizada, tamb6m sera registrada em sistema de
informagao em satlde e seguifa o fluxo de compartilhamento entre as esferas de gestao do SUS estabelecido pela
SVS/MS.
CApiTULO Ill

DAS DISPOSIQ6ES FINAIS

11 - a-rfe.ridades de satide: a Minist6rio da Sadde e as Secretarias de Sadde dos Estados, Distrito Federal e
onsaveis pela vigilancia em saude em coda esfera de gestao do Sistema Unico de Saude (SUS);

Fence: enfermidade ou estado cli'nico, independente de origem ou fonte, que represente ou possa
in dano significativo para os seres humanos;
IV - epizootia: doenca ou morte de animal ou de grupo de animais que possa apresentar riscos a satide pdblica;
V - evento de sadde pdblica (ESP): situa?ao que pode constituir potencial ameaca a sat]de pdblica, coma a
ocorrencia de surto ou epidemia, doenea ou agravo de causa desconhecida, alteragao no padrao cllnicoepidemiol6gico
das doengas conhecidas, considerando o potencial de dissemina§ao, a magnitude, a gravidade, a severidade, a
transcendencia e a vulnerabilidade, bern como epizootias ou agravos decorrentes de desastres ou acidentes;
VI - notificagao compuls6ria: comunicaeao obrigat6ria a autoridade de sat]de, realizada pelos medicos,
profissionais de saode ou responsaveis pelos estabelecimentos de sadde, ptlblicos ou privados, sobre a ocorfencia de
suspeita ou confirmacao de doenea, agravo ou evento de §aode ptlblica, descritos no anexo, podendo ser imediata ou
semanal;
VII - notificaeao compuls6ria imediata (Ncl): notificaeao compuls6ria realizada em ate 24 (vinte e quatro) horas, a
partir do conhecimento da ocorrencia de doenga, agravo ou evento de saude ptlblica, pelo meio de comunicagao mais
fapido disponivel;
VIIl - notificacao compuls6ria semanal (NCS): notificaeao compuls6ria realizada em ate 7 (sete) dias, a partir do
conhecimento da ocorrencia de doenca ou agravo;

lx - notificacao compuls6ria negativa: comunicaeao semanal realizada pelo responsavel pelo estabelecimento de
sat]de a autoridade de satlde, informando que na semana epidemiol6gica nao foi identificado nenhuma doenga, agravo
ou evento de sadde ptlblica constante da Lista de Notificaeao Compuls6ria; e
X - vigilancia sentinela: modelo de vigilancia realizada a partir de estabelecimento de saude estrategico para a
vigilancia de morbidade, mortalidade ou agentes etiol6gicos de interesse para a saude ptlblica, com participagao
facultativa, segundo noma t6cnica especffica estabelecida pela Secretaria de Vigilancia em Sadde (SVS/MS).
CAP`TULO 11

DA NOTIFICACAO COMPULS6RIA

Art. 3° A notificagao compuls6ria 6 obrigat6ria para os medicos, outros profissionais de sadde ou responsaveis
pelos servjcos publicos e privados de saude, que prestam assistencia ao paciente, em conformidade com o art. 8° da Lei
n° 6.259, de 30 de outubro de 1975.
§ 1® A notificagao compuls6ria sera realizada diante da suspeita ou confirmagao de doenca ou agravo, de acordo
com o estabelecido no anexo, observando-se, tambem, as normas teonicas estabelecidas pela SVS/MS.

§ 2° A comunicacao de doenca, agravo ou evento de satlde ptlblica de notificacao compuls6ria a autoridade de
sadde competente tamb6m sera realizada pelos responsaveis por estabe[ecimentos pdblicos ou pri.vade.s e.duLca.cjo`riai§.
de cuidado coletivo, al6m de servigos de hemoterapia, unidades laboratoriais e instituig6es de pesquisa.

§ 3° A comunicacao de doen€a, agravo ou evento de sadde pdblica de notificagao compuls6ria pode ssr realizada
a autoridade de saode por qualquer cidadao que deles tenha conhecimento.
Art. 4° A notificagao compul§6ria imediata deve ser realizada pelo profissional de satlde ou responsavel pelo
serviap assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em ate 24 (vinte e quatro) horas desse atendimento,
pelo meio mais fapido disponi'vel.

Pafagrafo dnico. A autoridade de sadde que receber a notificaeao compuls6ria imediata devefa informa-Ia, em ate
24 (vinte e quatro) horas desse recebimento, as demais esferas de gestao do SUS, o conhecimento de qualquer uma
das doencas ou agravos constantes no anexo.
Art. 5° A notificaeao compulsdria semanal sera feita a Secretaria de Sat]de do Municipio do local de atendimento
do paciente com suspeita ou confirmacao de doenca ou agravo de notificaeao compuls6ria.

Pafagrafo dnico. No Distrito Federal, a notificagao sera feita a Secretaria de Satlde do Distrito Federal.

Art. 60 A notificaeao compuls6ria, independente da forma como realizada, tambem sera registrada em sistema de
informaeao em satlde e seguifa o fluxo de compartilhamento entre as esferas de gestao do SUS estabelecido pela
SVS/MS.
CApiTULO Ill

DAS DISPOSICOES FINAIS
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Art. 90 A SVS/MS e as Secretarias de Sadde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpio-s divulgafao, em
endere?o eletr6nico oficial, o ndmero de telefone, fax, endereeo de e-mail institucional ou formulario para notificaeao
compuls6ria.
Art. 10. A SVS/MS publicara normas t6cnicas complementares relativas aos fluxos, prazos, instrumentos,
definic6es de casos suspeitos e confirmados, funcionamento dos sistemas de informagao em saude e demais diretrizes
tecnicas para o cumprimento e operacionalizagao desta Portaria, no prazo de ate 90 (noventa) dias, contados a partir da
sua publicagao.

Art.11. A reragao das doehgas e agravos Thonitorados por meio da estrategia de vigila-ncia em unidades sentinelas
e suas diretrizes constarao em ato especifico do Ministro de Estado da Sadde.

Art. 12. A relaeao das epizootias e suas diretrizes de notifica?ao constafao em ato especi'fico do Ministro de
Estado da Satlde.
Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaeao.
Art.14. Fica revogada a Portaria n° 104/GM/MS, de 25 de janeiro de 2011, publicada no Diario Oficial da Uniao, n°

18, Segao 1, do dia segujnte, p. 37.

ARTHUR CHIORO
ANEXO

Sadde Legis -Sistema de Legislagao da Sadde

CAMARA MUNICIPAL DE JACAR2E
j'l(.

PALACI0 DA LIBERDADE
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURfDICOS

Projeto de Lei n° 045/2018
E:MEET:A:. Prof eto de IJi de awtoria Parlamentar
qtte

dis|J~oe Sobre 7lotifica{tio dos casos de edol§ncia

contra o idoJo no dmbito do munic¢io de Jacarei.

IncorlstitMcionalidade formal.

I/lcio

de

iniciatiua.

Precedentes. Ir/exist6ricia de com|jettncia Saplementar.

Afquiuameyito.

DESPACHO

Aprovo o judicioso parecer de n° 209 - METL - SAj 07/2018 (fls. 07/11) pot seus pr6prios fundamentos.

0 projeto em questao, embora sensivel a problemftica
da violencia, em especial contra o idoso, acaba pot invadir a competencia
legrslativa atribuida com exclusividade ao Prefeito, o que viola a ljei Organica do
Municipio (art. 40, inc. Ill), conforme reiteradamente decidido pelo Egrfealo
Tribunal de justi€a de Sao Paulo. Nesse sentido:

EMENTA: A?5o Direta de lnconstitucionalidade. Lei 7.524, de 09/08/2010,

do Municipio de Jundiai, de iniciativa pariamentar. Exigencia de registro e

notifica?ao as autoridades competentes em caso de suspeita ou
confirmagao de violencia contra crian?a, adolescente ou idoso em todo

servigo de saade. Ofensa aos principios da independencia dos poderes e
da separa?ao das fun?5es. Violagao dos arfigos 5o . e 47, 11, da
Constitui?ao do Estado. A?ao julgada procedente. E inconstitucional a Lei
7.524/10, do Municipio de Jundiai, de iniciativa do Legislativo, que cria

procedimento interno aos executores dos servi?os de sailde, obrigando-os
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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURfDICOS

a registrar e a comunicar todos os casos de suspeita ou confirma?ao de
violencia contra crian?a, adolescente ou idoso. Cuida-se de ato tipico de

administragao, de efeito concreto e de algada exclusiva do Prefeito, sendo

conhecida

regra

de que

a

Camara

de

Vereadores desempenha

atribuigdes tipicas, editando normas abstraias e gerais de conduta. Ha

Ofensa aos principios da independencia dos poderes e de separagao das
fung6es dos 6rgaos do govemo local.

(TJSP.

ADln

n° 0083285-

08.2011.8.26.0000. 6rgao Especial. Rel. Des. Kioitsi Chicuta. Julgado em

15/02/2012)

Outrossim, considerando que a medida veiculada na
proposta em exame ja possui previsao especffica em lealsla€ao federal, inexiste

efetivo exercicio da competencia suplementar, conforme preve o artigo 30, inc. 11,
da Consrfui€ao Federal.

Assim, reitero o sobredito parecer e fecomendo a

Presidencia o ARQUIVAMENT0 da propositura conforme disposto pelo artigo
45, czzPz4¢, e artigo 88, inciso 1112, ambos do Reedmento Interno.

A Setor de Pro osltura Para Prossegulmento.

]acarei,01 de,.' osto de 2018.

]orge Alfredo
Secretdrio-

Pedes Campos
ih(etor]ttridico

+ Art. 45. 0 projeto que for rejeitado por receber parecer contrario de todas as Comiss6es a ele
periinentes ou pelos motivos previstos no artigo 88 deste Reg.Imento lnterno, devera ser arquivado
mediante despacho do Presjdente da Camara, salvo requerimento proposto pela maioria absoluta
dos membros da Camara solicitando o seu desarquivamento, promovendo sua automatica
tramita?ao.
2 Art. 88. A Presidencia arquivafa qualquer proposi?ao:
Ill - manifestamente ilegal, inconstitucional ou anti-regimental, quando assim se manifestar a
Consultoria Juridica e a crit6rio do Presidente, ap6s a aprovagao ou n5o do parecer juridico.
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nc6REio
Vistos,
Direta

relatados

de

discutidos

estes

Inconstitucionalidade

08.2011.8.26.0000,
autor

e

da

PREFEITO

D0

Comarca

de

MUNIcf pI0

autos

n°

Sao
DE

de

0083285-

Paulo,

em

JUNDIA±

que

sendo

€
reu

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA±.

ACOR"M, em 6rgao Especial do Tribunal de Justi€a
de

S5o

Paulo,

proferir

A€AO PROCEDENTE,

Relator{a},

j ulgamento

Desembargadores

decisao:

"JUI,GARAM A

de conformidade com o voto do{a)

GONZAGA

BEVIIACQUA,

HALTER

DE

ALMEIDA

CARLOS

MAI.I+EIROS,

anTUR MARQUEs,

teve

IVAN SARTORI

PANTALEAO,

ALVES

V.U.",

seguinte

que integra este ac6rdao.

o
LUIZ

a

DE

CC)PPOI-A,

RENATO

CRACKEN,

ENIO

XAVIER

DEVIENNE

PADIN,

NAI.INI,

ZULIANI,

RIBEIRO,

DE

AQUINO,

FERRAZ,

CAMPOS

ELI,I0T

OLIVEIRA

GUERRIERI

Gull.HERME

G.

MEI,Ilo,

AKEL,

dcts

CORREA VIANNA,

FRANCESCHINI,

GUII.HERME,

CAUDURo

participa€ao

{Presidente) ,

SANTI

MARIO

a

JOSE

SANTOS,

RBZENDE,
ANTONI0

REYNALDO,

STRENGER,

RUT

ROBERTO

MAC

SENUEI]

JUNIOR

RIBEIRO DA SILVA.

Sac Paulo, 15 de fevereiro de 2012.
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dRGA0 ESPECIAL
DIRETA DE INcONSTITucloNALIDADE N.® Ooas285-08.2Oi I.8.26.OOoo

Comarca: Sfio Pau[o

Autor :: #:sffiteonr¢od¥%n£±:[gi: drfeuJnui:#:i de TUDdiaj
Reu

VOTO N° 23.021

EMENTA: Afdo Direla d€ Inconslitucionalidade.

Le.I

7.524, de 09/08/2011}, do Municip.io de Jundla(, de iniciativut

parlamentar.
Exige"citi de regislro a noliifica€do tis
otutoridades competet.tes em €utst} d€ suspckta ou
col.fiLrm.acto tle violGnciut contrn criartqu, adolescerll€ ou
idoso em todo serv}€o de sndde. Oifeftsa aos pri"c(pios da
independGutc}ut dos poderes e da seriartl€fio d«s furl€6es.
Violafdo dos arligas S®. e 17, 11, da Constitui€do do Eslado.
A€Go julgada procedente.
i illcoltstitueiol.«I a I.el 7.524/10, do M"I.ic[pi® de Jundial, de
inicimlivm do Legislat}vo, qua cria pracedimenlo intern® mos
e]tecillores dos servi€os t]e sodde, obrignnrftFos a registrar e a
comuttiitutr tndt]s as castis de sus|ieita ou confirnrafuto ne
violeilci" conlra criarlqu, arfulescellle ou idoso. Cuida-se d€ tllo
tipico ale {Id"in.Istruc@o, die eifeito concr€Io e de al€adra exclusiva
tlo PTofeito, sendo col.hecidn regm de uute ni CGmnra de

Verend®res desel..penl.a atribulc6es tipicas, editando i.tirmnE
trdslratas a garais de condultt.
Hd Ofenstl aas principios dtl
i"tlepcr.d€r.cia dos |]ndQres a de sepmrapho tlas fun€6es tlas
6.rfdas do goverr.a ttveutl.

a Prefeito do Municl'pio de Jundiai prop6s a presente acao
direta de incoiistitucionalidede da Lei 7.524, de 09 de agosto de 2.0] 0, afirmando

que. nada obstante veto oposlo ao projelo de iniciLliva parlamentar, a 6bice restou
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dRGA0 ESPECIAL
1}1 RETA DE INCONSTITUcloNALIDADE N.0 0083285J}8.20l I.8.26.0000

afastado, redundando na promulgafao pelo Presidents da Camara de Vereadores.
Anota que os servi9os ptlblices sac g€ridos pelo Execu(ivo, mas a Legislative imp6s

obrigatoriedade aos servidores da sahde de registro de qualquer ocorrencia em cases
de suspeita ou confirmacfo de viol€ncia contra criaii§a, adolescente e idoso,

intervindo` dessa forma, in forma de gerenciamento e usuxpando-the funfdes
pr6prias.

A

liminar

restou

indeferida

(fl.

20).

colhendo-se

manifesta€6es do Procurador Geral do Estado {fls. 3 I /33) e do Presjdente da Camara
Muiricipal (fls. 35/61 }.

A Procuradoria Geral da Justi¢a opinou pela proced€ncia da

a€ao (fls. 64/70) e os autos, dianle da aposentadoria do Desemhargador Barreto
Fonseca. foram redistribuidos livremente (fl.74).

E o relat6rio do essencial.

A Lei 7.524, de 09 de agosto de 2.0]0, que "exige registro e
notirica¢ao de violencia contra crianca, ado]escenle ou idoso em todo servi€o de

satide", disp6e em sou artigo 1°. que "Em todo servico de satide sera registrado caso

de suspgita ou confirma¢ao de violencia cometida contra crian¢a, adolescente ou
idoso". acrescentando no artigo 2°. que "I.Iavendo suspeita ou confirmada a
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TRIBUNAL DE JUSTl¢A D0 ESTAD0 DE SA0 PAULO

dRGio ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCI0NALIDADE N.a 0083285-08.201 I.8.26.COOO

viole»cia, notifica¢ao e demais documentos comprohat6rios, se houver, serao
encaminhados as autoridades competent€§ para as providencias devidas" (fl. 19}.

No caso, nada obstante louvaveis os objetivos visados, a lei
padece do vfcio de ineonstitucionalidade, mesmo porque derivedo de projeto de
autoria parlamentar em mat€ria de exclusiva al?ada do Executivo.

A lei imp8e

obriga¢6es ass servidores da area de sabde no atendimento da populagao, sendo
coiiliecida li?ao de Hely Lopes Meirel]es, que o "Prefeito atua sempre por meio 'de

atos concretos e especl'ficos, de govemo {atos politicos) ou de administra¢fro (atos

administrativos). ao passo que a Camara desempenha suas atribuic6es tipicas
editando normas abstratas e gerais de conduta {leis).
fundamentalmente silas atividades.

Nisso se distinguem

0 ato executivo do Prefeito € dirigido a urn

objetivo imediato, concretcL e especial; a ato legislativo da Cama]a e mediato,
abstrato € gen€rico" {Direito Municipal Brasileiro, 4e. edieao. pig. 596).

" nitida ingefencia do Legislativo em mat€ria relaliva a
Administra¢5o Pdblica, de competencia do Executivo, caracterizando viola9ao ao
principio da separapao dos poderes. como, alias, se ve da regra do artigo 47. 11. da

CoLlstitui€ao do Estado.

Ao estabelecer norma de conduta administTativa aos

servidores pdblicos do setor de sadde no atendimento ao ptlblico, a Lei Municipal
pi.omulgada pelo chefe do Legislativo desrespeitou a postulado constitucional.
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dRGAO ESPECIAL
I}lRIITA I)E INCONSTITUCI0NALIDAI}E N.0 0083285u8.20l I.8.26.0000

Nem se v€, ainda3 prevalencia do artigo 2°. da lei municipal,

eis que a previsao de necessidade de comunica¢ao as autoridades competentes esfa

ligada ao antecedente registro no drgao pthblico` al5m do que csta expresso na

justiricativa a emenda acolhida (f]s. 47/48} de que a obrigatoriednde de notificapao
esta contida na Resolu¢ao SES I.354, de julho de I.999, parecer CREMERJ 76/99,
Portaria 1.968/GM (Diario Oficial da Uniao de 16/10/2001), arfigo 5°, do Estatuto

da Crianga e do Adolcscente e no artigo 44 do C6digo Brasileiro de Etica Medica
{Resolucao I .246/88 do CFM).

]§to posto, ju[ga-se pro€edente o pedido papa d€clarar a
imconstitucionalidade da Lei 7524, dc 09 de agosto de 2.010. do Municfi]io .de

Jundiai, com efeito r¢troativo {€x tuli€}, oficiando-se a Camara Municipr], pars
os devido§ fins.

CAMARA MUNICIPAL DH JACAREf - SP
PALACIO DA LIBHRDADE

Projeto de Lei do Legislativo n° 45, de 12/07/2018.

Disp6e sobre notificagao dos casos de violencia contra o idoso e da outras providencias.
Autor: Vereador Luis Flavio (Flavinho).

DESPACHO DA PRESIDENCIA DA CAMARA
PELO ARQUIVAMENTO

Nos termos dos artigos 45 e 88 da Resolugao n° 642/2005 Regimento lnterno desta Casa Legislativa, com fundamento no parecer juridico

constante as folhas antecedentes dos autos, decido pelo arquivamento da propositura
discriminada em epigrafe e determino ao Setor de Proposituras que, na forma
regimental, proceda a necessaria comunicagao do ora decidido ao autor do projeto.

Determino tambem, ao Setor de Proposjturas da Casa, que, para
fins de requerimento de desarquivamento, providencie a necessaria comunicagao aos

Senhores Vereadores.

Camara Municipal de Jacarei, 2 de agosto de 2018.

0 LUIZ

LUCIMA

Presidente

PRACA Dos TREs PoDEREs, 74 -CENTRo -JACAREi/SP -CEP:
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COMUN.CADO N° 119/2018
Proieto de Lei do Leclislativo h° 45/2018
Por

ordem

da

Presidente

desta

Camara

Municipal,

Vereadora Lucimar Ponciano Luiz, COMUNICAMOS aos Senhores Vereadores, para

ciencia e controle, que nesta data, em decorrencia de parecer contrario da Consultoria
Juridica do Legislativo (c6pia anexa) e tendo em vista disposigdes contidas mos artigos

45 e 88 do Regimento lntemo (Resolugao n° 642/2005, de 29 de setembro de 2005), foi
ARQUIVAD0 o seguinte projeto:
-Projeto de Lei do Legislativo n° 45/2018, de 12/07/2018, de autoria do Vereador Luis

Flavio (Flavinho), que disp6e sobre notificagao dos casos de violencia contra o idoso e

da outras providencias.

Caso

Vossas

Senhorias

nao

concordem

com

o

arquivamento, podefa ser apresentado, no prazo de 5 dias uteis contados do
recebimento da presente notificagao, requerimento proposto pela maioria absoluta dos

membros da Camara solicitando o desarquivamento do projeto e sua automatica
tramitagao, conforme disposto no referido artigo de nosso Regimento lnterno.

Sendo o que se nos cumpria, subscrevemos com os
protestos de respeito e aprego.

Camara Municipal de Jacaref, 9 de agQstQ de 2018.

ELMO TURS[
islativo Ill

Setor de Proposituras

PRACADoSTR£SPoDERES,74

-CEP:

12.327-901

-CAIXAPOSTAL228

-TEL.:(012)3955.2200

site: wwwcamarajacarei.sp.gov.br

-FAX:

(012)3951,7808

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi -SP
MOA

PALACIO DA LIBERDADE
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A Excelentissima Senhora

.`ij.;

r=>

Vereadora Lucimar Ponciano Luiz

Presidente da Camara Municipal de Jacare'I

;=r a. Sates Nth
sea:bedLegisfafro

Os Vereadores subscritores,

nos termos do art.

45 do

Regimento lnterno desta Casa Legislativa, respeitosamente vein a presenga de Vossa

Excelencia para, tempestivamente, REQUERER o desarquivamento e a automatica
tramitaeao da seguinte propositura:

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N° 45/2018, DE AUTORIA DO VEREADOR LUIZ

FLAVIO,

QUE

"DISP6E

SOBRE

NOTIFICACAO

DOS

CASOS

DE

VIOLENCIA

CONTRA 0 IDOSO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

Sao os termos em que
pedem deferimento e agradecem.

Camara Municipal de Jacarei,14 de agosto de 2018.
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