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Estabelece que pessoas que necessitarem
de atendimento emergencial das equipes
do Serviço de Atendimento de Urgência
(SAMU) possam optar l)elo encaminha-
mento diretamente a hospitais privados
localizados no Município de Porto Alegre
e dá outras providências.
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Vem a esta ;Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Mendes Ribeiro.

A Procuradoria desta Casa (fl: 06), em parecer prévio, assevera que o

inconstitucionalidade por violação ao princípio de separação dos poderes, expres-
so no art. 2' da Constittlição Federal e no art. IQ da Constituição Estadual. Aduz,
ainda, que o eÉtãbelecimento da forma de atendimento emergencial pelas equipes
do SAMU é assunto de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, uma
vez que a matéria é pertinente à organização administrativa e dos serviços l)úbli-
cos prestados pela Administração Pública.
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De outra banda, o proponente, êm resposta ao parecer da Procurado-
ria, ressalta que a matéria de fundo versada no Prometo é a proteção e defesa da sa-
úde, cuja competência legislativa é concorrente. da União, dos Estados e do Distri.
to Federal, assim como aos Municípios, para suplementar a legislação: federal e
estadual, no que couber, dentro dos limites do predominante interesse local, nos
termos dos artigos 24, Xll, e 30, 11, ambos da Constituição Federal.

:.x-

Aduz, ainda, que a proposta não incida em vício de iniciativa na me-
dida em que não cogita da criação de,serviço público,'apenas institui regra geral
sobre a prestação do serviço, norteada pelo interesse público. Isto porque, a possi-
bilidade de remoção direta, pelo SAMU, de pacientes que possuem piano de saúde
aos hospitais privados, gerará um aperfeiçoamento da regulação dos serviços, libe-
rando vagas nas emergências de hospitais públicos para as pessoas que necessitam
do atendimento emergencial, e que não possuem plano privado de saúde.
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À Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) emi:tiu parecer pela ine.
xistência de óbice jurídico para a tramitação do Projeto.

É o relatório ' ~'

'l::.

Então, tendo em vista que o Prdeto estabelece que pessoas que neces-
sitarem de atendimento emergencial das equipes do SAMU poderão optar pelo
encaminhamento direto a hospitais privados localizados em Porto Alegre, desde
que o paciente esteja consciente e em condições de manifestar sua opção, ou, por
manifestação da família ou representante legal, o qué deverá ser registrado no bo-
letim de ocorrência, e que a matéria reveste-se de inegável mérito e não afronta
nenhum dispositivo constitucional, legal ou regimental, somos pela aprovação do
Prometo]
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Sala de Reuniões, 22 de outubro de 2019

Aprovado pela Comissão em { 3 - .#©
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