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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  I SP
PALACIO DA LIBERDADE

GABINETE DA VEREADOFLA DRA.  M^RCIA SAN

PROJETO DE LEI

Regulamenta no Municipio de Jacarei, no ambito da sat]de,
as disposig6es da Lei Federal n° 13.460/2017 -que disp6e
sobre  participa?ao,  protegao  e  dofesa  dos  direitos  do
usuario dos servigos da administra§ao pablica.

0  PREFEITO  DO  MUNIcipIO  DE  JACARE[,  USANDO  DAS

ATRiBuleoEs QUE  LHE SAO cONFERiDAs  POR  LEI,  FAz

SABER   QUE   A   CAMARA   MUNICIPAL  APROVOU   E   ELE

SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.1° Esta  lei disciplina as formas de participagao do usuario

na administragao ptlblica direta e indireta, regulando especialmente, as reclamae6es relativas

a  prestaeao  dos  servigos  ptlblicos  de  satlde,  assegurada  a  avaliagao  peri6dica,  externa  e

interna, da qualidade dos servigos;

Art. 2° Para aferieao da qualidade dos servigos de satlde serao

utilizados totens eletr6nicos  e  interativos,  que  serao  instalados em  locals visiveis e  de facil

acesso,  nas  Unidades  Basicas  de  Sat]de,  Unidades  Municipais  de  Sat]de  da  Familia,  no

Sistema lntegrado de Medicina e na Unidade de Pronto Atendimento, conforme estabelece o

inciso V do § 2° do art.10 da Lei n° 13.360, de 26 de junho de 2017.

Pafagrafo   Onico.    Poderao   ser   utilizados   aplicativos   ou

plataformas digitais que possibilitem a interagao e avaliagao do usuario.

Art.   3°  Sao  direitos  basicos  do   usuario  a   participaeao   no

acompanhamento da prestagao e avaliagao dos servigos, bern como o acesso aos relat6rios

gerados por cada estabelecimento ptiblico de satlde.

Pafagrafo Onico.  0  acesso  do  usuario as  informae6es sera

regido pela Lei  12.527, de  18 de novembro de 2011.
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Art.   4°   Para   assegurar   seus   direitos,   o   us

manifestar-se por meio dos totens eletr6nicos ou outros meios disponibilizados pela Secretaria

de  Saude,  acerca  da  prestagao  de  servieos  ptlblicos,  conferindo  avaliagao  de  6timo,  born,

regular ou ruim referentes a:

I-            Recepgao;

11-           Atendimento Medico;

Ill-         Atendimento da equipe de enfermagem;

lv-        Atendimento dos Agentes comunitarios;

V-         Estrutura   Fisica   das   Unidades   Basicas   de   Sai]de,

Unidades   Municipais  de   Satide  da   Familia,   Sistema

lntegrado     de     Medicina     e     Unidade     de     Pronto

Atendimento;

Vl-        TempodeEspera;

Vll-       Limpeza doAmbiente.

§ 1° Devera ser preservada a identidade do usuario no registro

da manifestagao de avaliacao, conforme disposi?ao da Lei Federal 12.527, de 18 de novembro

de 2011.

§ 2° Devera ser utilizada  linguagem  simples e compreensivel,

evitando o uso de siglas, jarg6es e estrangeirismos.

Art. 5° Todos os dados serao compilados por Unidade Basica

de  Satlde,  Unidades  Municipais  de  Satlde  da  Familia  e  ambulat6rio,  os  relat6rios  mensais

serao  enviados,  pelo  respectivo  responsavel,  ao  Conselho  Gestor e  Camara  Municipal  de

Jacarei.

Art.  6°  Aplica-se  o  disposto  nessa  lei  aos  servigos  pt]blicos

prestados por terceiros.
Art. 7° Esta lei entra em vigor no dia 01  de janeiro de 2020.

Camara Municipal de Jacarei, 27 de mar?o de 2019.
/'`

Dra."ARcl
Verea

/
ra + PV
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Justificativa

0  projeto de lei tern o intuito de garantir a  participaeao da  populagao na protegao e

defesa dos direitos do usuario dos servigos da administragao pllblica, direitos estes dispostos

no  artigo  37,  caput,  da  Constituigao  Federal  e tambem  na  lei  federal  13.460/2013.  Nao  ha

intento de  regulamentar os servigos prestados  pela area da sat]de,  apenas a  publicidade e

avaliaeao.

Com base na lei federal entendemos que uma das formas e a avaliaeao peri6dica dos

servigos  prestados  por  meio  de  totens  eletr6nicos  interativos,  no  qual  possibilita  medir  a

qualidade por manifesto do usuario conferindo as avaliag6es e notas dos servigos prestados

pela  satlde  em  6timo,  born,  regular  ou  ruim,  devendo  posteriormente  os  resultados  serem

compilados  e  as  informac6es  enviadas  aos  conselheiros  gestores  de  cada  unidade  e  a

Camara  Municipal  de  Jacarei,  possibilitando  uma  analise  e  identificagao  das  areas  que

apresentarem problemas, permitindo a tomada de ae6es eficientes e eficazes.

Ademais o Art.  37,§3°,I  da  Constituieao  Federal e  bern clara quando diz que  a  Lei,

disciplinara  as formas de  participagao do  usuario  na  administragao  pt}blica  direta e  indireta,

regulando especialmente no nosso caso as reclamae6es relativas a prestaeao dos servigos

pdblicos  no  ambito  da  sat]de,   ressaltando     que  desejamos  apenas  suplementar  e  nao
regulamentar  a  lei  12.460/13,  respeitando  o  Art.30  da  pr6pria  Constituigao  Federal  no  seu

lnciso I, dispondo que compete ao Municipios legislar sobre assuntos de interesse local, sendo

este,  o  modo de  avaliagao  por meio de  equipamento  de totens eletr6nicos  interativos  com

linguagens simples ao  homem  medio,  sem estrangeirismo,  de facil  acesso e entendimento,

ademais, o ato nao se enquadra no Art.40 e incisos da lei organica municipal.

0  inciso  11  do art.  30 da  CF,  disciplina ainda a  capacidade  legislativa suplementar a

legislagao estadual e federal:
"Art. 30. Compete aos Municipios:

I - Legislar sobre assuntos de interesse local;
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11 -Suplementar a legisla€ao federal e a estadual no

Conforme  a  doutrina   de   Pedro   Lenza   devido   a  expressao  "no  que  couber"   a

competencia  legislativa suplementar e norteada pelo "interesse local".  Ou seja,  por se tratar

de interesse intrinseco a localidade, e possivel a suplementagao da mat6ria.

A  iniciativa  legislativa,  segundo  o  artigo  38  da  Lei  Organica  do  Municipio,  cabe  a

qualquer Vereador, nao sendo, a presente materia, exclusiva da atuagao Executiva local, visto

que  nao  se  trata  de  regulamentagao  dos  servigos  de  saude,  ou  seja,  nao  cria,  nao  altera
estrutura e atribuig6es da Secretaria de Sat]de,  apenas disciplina as formas de participaeao

do   usuario   na   administragao   publica   direta   e   indireta,    regulando   especialmente,    as

reclamag6es relativas a prestagao dos servieos ptlblicos de sallde.

Alem disso, a decisao do STF em repercussao geral definiu a tese 917 para reafirmar

que: "Nao  usurpa  competencia  privativa  do  Chefe  do  Poder  Executivo  lei  que,  embora  crie

despesa  para a Administraeao,  nao trata da sua estrutura  ou da  atribuigao de seus 6rgaos

nem   do   regime  jurfdico   de   servidores   pdblicos   (art. 61, §   1°,11,   a, c, e,   da Constituigao

Federal)."

Ou seja, desde que nao se trate de estrutura e atribuigao do servieo ptlblico,  projeto

de  lei  que  erie  despesa  ao  municipio  nao  usurpa  compet6ncia  legislativa  de  outros  entes

federativos.

Pelos motivos acima expostos, encaminho esta propositura a apreciaeao dos Nobres

Vereadores, certa de que a Municipalidade sera beneficiada e na expectativa de que merega

aprovagao, antecipadamente agradecemos.

Camara Municipal de Jacarei, 27 de margo de 2019.

DRA. MAkciA

Vereadora -
c-.'
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