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Dispõe sobre a exigência de obrigatoriedade da
garantia da instalação e manutenção preventiva,
preditiva e corretiva nos editais para aquisição
dos equipamentos de saúde.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a exigir a garantia da instalação e manutenção preventiva,
preditiva e corretiva nos editais para aquisição dos equipamentos de saúde de diagnóstico e tratamento.

Art. 2º A instalação e manutenções previstas nesta Lei poderão ser feitas pelo fornecedor do equipamento
ou seus representantes autorizados, por equipe própria da unidade de saúde ou por contrato de prestação
de serviços.

§ 1º No edital deverá constar a forma (fornecedor, equipe própria ou contrato) e prazo para instalação e para
as manutenções dos equipamentos adquiridos.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A Rede de Atenção do Sistema Único de Saúde (SUS) compreende a oferta de vários serviços. Dentre eles,
a garantia de exames e tratamento através de equipamentos.

Para tanto se faz necessária à existência, entre outros, de uma estrutura de equipamentos para diagnóstico
e tratamento. Equipamentos que, após adquiridos, precisam ser instalados e mantidos de forma a fazer jus
ao motivo da sua aquisição: atender a população do SUS que deles necessitam.

Constantemente nos deparamos com a existência de equipamentos em unidades de saúde públicas que não
estão em operação, pois não foram instalados ou foram, mas não têm manutenção.

Como exemplo citamos a mamografia, importante exame para detecção do câncer de mama. De acordo
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levantamento da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) em parceria com a Rede Brasileira de Pesquisa
em Mastologia, em 2017, das 11,5 milhões de mamografias que deveriam ser realizadas no país, apenas 2,7
milhões de fato foram realizadas (ou 24,1%). A dificuldade para agendar e realizar o exame, associada à
triste realidade encontrada em hospitais com equipamentos quebrados é um grande empecilho, relata o
mastologista Ruffo de Freitas Junior.

A constatação de que volumes vultosos do SUS são investidos na aquisição de equipamentos que não
funcionam, justificam o presente Projeto de Lei de forma a garantir à população acesso aos exames e
tratamentos necessários, utilizando racionalmente os recursos públicos.

Diante do exposto, solicito aos meus nobres pares a aprovação desta proposição.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Novembro de 2019

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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