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I - Relatório

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Sccretaria de Serviços Legislativos 11o

dia1310212019, sendo colocada etn pauta no dia 2410412019, tendo seu devido cumprimento no clia
0810512019, após foi er-rcarninhada para esta Cornissão no dia 17lO3l2O2O, tendo a esta aportacla no
rlesrno dia, tudo confonne as foll"ras n." 02 e 13O/verso.

Subrnete-se a esta Cornissão o Projeto de Lei n." 4112079, de autoria do Deputado Eduardo
Botelho, confonne ementa acirna.

De acordo coln o projeto ern referôncia, tal propositura visa estabelecer critérios adicionais
aos grupos que têm prioridade para receber gratuitamente a vacina HlNl, no Estado cle Mato
Grosso.

O Autor assir.r-r justifica a propositura:

"Consiclerando que o número de douclores regulure.s de sangue e clocrdores cle

tnedtrlcr óssea crindcr écon,siclerado insuficienle à clemonda no Flstaclo cle Muto
Grosl;o, torna-se caclcr vez mnis intporÍunte eslirttularessa ução, objetiyanclo manler
os níveis clo IIEMOCEMRO, compatívei,s às necessidcrcles du populctção.
Pera contribuir corrr ests itléia, qpresento esÍe pro.jeto cle lei, que I.em como conclão
incltrir o,s cloadoresregulare,s cle sangue e os doaclore,y de medulq rjsseo, enlre os
grupo,\ priorilcirio,t paru receberemgratuilamenle, ncr recle púhlico de satide, cr

ttocina HlNl.
Á rttuléria legislutit,cr t,enr conlribuir pctrct vulorizur u tloação voluntririu, cto tempo
etn qLte apresenle irsctutoritlctcles cle scrtide ptibliccr, ct nece.ç,sidada cle estubelecer o,s

crilérios crqui de/inidos, permilindo qLte aspe.\soct.\ que contribuem nes.\(t
imporlunte ução humonilcirict, lenhorn garunlido o eces,\o it ttctcinrlcontrr.t
o Hlltrl, pelo.fcrlo de enÍender suo relatdncio e interel;se ptihl
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Cumprida a primeira pauta, o projeto foi encaminl.raclo a Cornissão cle saúde, previdência eAssistência Social, a qual exarolr parecer favorável à aprovação, tendo sido aprovado em l.n
votação pelo Ple,ário desta casa de Leis no dia23lo4l2ol9.

Ante o apensamellto, a propositura retornou para a Comissão de Saúde, previdêpcia eAssistência social, a qual exarou parecer de rnérito favorável à aprovação do projeto de lei n.,,
4112019, restando prejudicado o projeto de I-ei 

^.-'r.og7r2o19.
Após,a propositura foi encaminhada para esta Comissão dc Constituição, Justiça e Redaçãopara a,álise e parecer quanto ao aspecto co,stltucio,al, legal e jurídico.

É o relatório.

II - Análise

Cabe à Cotnissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR, cle acordo coln o arligo 3ó claConstituição do Estado de Mato Grosso e artigo 369, inciso I, alínea "a" do Regirne,to Inte,ro
desta Casa de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico sobre todas asproposições oferecidas à deliberação da Casa.

o presente projeto de lei tetn como objetivo inserir os cloadores regulares de salgue e
doadores de rnedula óssea no grupo prioritário para receber glatuitarnente a vacina do H1N1,,a
rede pública de saúde do Estado de Mato Grosso.

A constituição Fedcral assir:r dispõe aceÍcado clireito à saÍrde :

Arl.6" são direitos sociais a educação, a saúcle, a aliruenÍação, e Írabcrlhe, cr
morqdiq' o lran.sporte, o lqzer, a seguronÇa, ct ltretticlêncict.çocictl, cr Ttroleç[io irtttulerniclac{e e à inf'cincia, a a.vsis'tênciu oos clesampctrctrlos, na.fitrnta rJe,çlq

Árl. 196. Á scttide é direilo c{e toclos e dever ckt Esluclo, garantir)ct ntecliante
políticas sociais e econôntica.s que visetn à reclução clo risco dà'doença e cle outros
agravos e ao ctcesso universal e igualitririo às oções e serviÇos paro suq ln"ontoção,
pr o I e ç ão e recuperação.
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Arl. 198. As oções e serviÇos lttiblicos cle saúde integram urna rede regionctlizado e
hierrtrcluizcrclo e consliluem um sislenta tinico, organizaclo cle acordo cotll ct.\

s e gu in Íes tl irel r i zes :

II - atendirnenlo inlegral, com prioridude poru os ulividurles prevenÍivas, setn
pre j u í zo tlos serv i ços cr,ys is len c i ai s ;

Ao prever a prioridade de vacinação do HlNl aos doadores de sangue e doadores de
rnedula óssea a proposição enquadra-se na ternática de proteção e clefesa da sairde, a qual também
se insere na cotnpetência legislativa concomente entre a União e Estados, nos tennos d,o aftigo 24,
inciso XII da Constituição Federal:

Arl.21. Compete à União, uos Eslac{os e (to Distrito Federctl legi,slcr
c ot't corre n Íe ilt en Ie s o hre :

itt - pret,ict\ncict social, proteçãct e cle.fescr da saúde,.

No presente caso, a cornpetência estadual é suplementar, cabendo à União a edição cle
noflras gerais. Assitn. sellpre que a União já tiver editado nonrra geral a respeito do tema, aos
Estados resta a sua suplementação para atender às peculiaridades regionais ou o preenchirncnto de
lacunas existentes na nonra fêderal.

Assim, utilizar-rdo-se de sua competência legislativa concorrente para estabelecer nonras
gerais de defesa da saúde, a União Í-ez publicar a Lei Federal n" 9.434, de 04 de Í'evereiro de
l99T,disciplinando a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante
e tratamento, entre eles a doação de rnedula óssea, conÍbnne dispõe seu artigo 9":

ArÍ. 9n E permiticía à pessoct .juridicamente capaz clispor grcttuitantente cle leciclo:;,
órgcios e parle,s do próprio corpo vitto, para,fins lerapêuticos ou poro transpl.anles
em cônittge ou purenles conscmguíneos até o quarÍo grou, inclusiye, nq,írtrnta clo §
4" clesle ctrligo, ou em qualquer oulro pes.\oa, ntediante auÍorização.judicial,
di,spensada esla em reluçtio à medulcr ós.seu. ("Capul" clo artigo com redação dctclcr
pela Lei n" 10.21l, de 23/3/2001)(...)

Jç J'§ó é permilidu u doação refericla nesle arÍigo cluando se trolar de r'trgãos
dtrplos. de parte.s rle órgãos, lecido,ç olt porle.e clo corpo cuja retiracla não impeçu o
organi,smo do dottdor cle conlinuctr vivendo:;cttr ri.s'co pat'u (t.ruLr inÍegridttde e não
represenle grave comprontelimenlo cle strcts ctpticlõe.s vilais e saticle mental e ntÍct
cause mulilctç[io ou cleformctção inaceilcivel, e correspotlda ct urua necessidacle
I erapêul ica cornprot,adumen le ind ispensát e l à pes.scta receytl ora. (...)

sç 6" O indivíduo .iuriclicamenle incapaz, con? corupatibilidade intunolrígiccr
comprot,crda, poderá .f'azer clctcrçtio tlos cqsos tle Íransplanle de meclula ós,;ea,
desda que hctja conscnlimento cle qmbol; o,r Tttti,s'ou,\cu,\ rcsponstiveis legais e

autorização.juclicial e o alo não ofbrecer risco para ct .sua saúcle.

sl 7" E veclaclo à geslante clispor de teciclos, órgãos olt parles de:;eu corpo t;itto,
exceÍo clttando se lrctlar cle cloução de teciclo purct ser ut,i, em tran.splonÍe cle

rueclttlcr óssea e o ato nãct ofbrecer risco ir ,çuct sutlcle ou
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E mais, dada a irnportância do terna, foi editada a Portaria n." 1315, de 30 de novembro de

2000, do Mipistério da Saúde a qual clispõc aceÍca da organização das Secretarias Estaduais de

Saúde para cooperaçáo r-ra captação e ampliação do Registro de Doadores de Medula Óssea -
REDOME.

Árt. 2" - Deterrninar que os Secretcu'icts de Saúde dos estados e do Disn'ilo Federal'

que Íenham Central rte Noti/icução, CcrpÍação e Dislribuição de Orgãos instslaclct

e em.funcionunenÍo, aclotem, no prazo de l0 klez) tliqs, a conlar cla puhlicctçtÍo

clesta Portaria, u:; mediclus nccessária,v p(lra que eslas Canlrcris exerçarn a's

seguinles alividacles reloÍit,cts à umpliaçãct do REDOME:

cr - organização dos.fluxos cle cctptação de doadores volunlários,

b - organização do sislentct de orientações cns candidalo,s,'

c - orgunizcrçtÍo clo encaminhuntenlo clc.ç,se.s candidatos ao Hemocenlro tttcri.v

próximo, prettiamenle desigrtuclo pelu Secretcrriu de Saúcle,'

d - organização e infbrmução uo(s) Hetnocentro(s) de grade de distribuição clos

exqtnes de his/.ocontpatihilidade ao,s loboraíórios deviclamenle ccrdcrslrados no

SUS, classificcrclos conro de Tipo II, em con/ormidade com as Portarias GM/MS n"
1312 e 1313, amltas cle 30 cle not,ernbro de 2000, cle acordo cotll:iu(t capacidade

insÍalada conÍratucla; e ,- recepçõut e envio cto Regi.sÍro Brasileiro Docrclores

Voluntcirios de Medula Osseu - REDOME - no InslituÍo Nacional de Ciincer

INCA, clo Ministét,io da Saúde, no Ritt de.Ianeiro, dos resultados dos exatnes

realizado,s pelos laboralririos e us demai,s inforntações neces,çárias à implcmtação

do cuclastro, tle ucordoccttn o clocutuenlo Ternto cle ConsenlimenÍo/Autot"ização cla

Exarnes/Resullados de Excntes, confbrme moclelo cstcrbelecido no Anexo II destcr

Poríaria; .f - manulençtio de «rc1uit,o conÍendo us in.fbrntações repas.sctclqs ao

REDOME,

s\ l" Na hipótese cle não hat,er laltorotr'trio cle histocontpatibilidacle cadaslrado e/otr

classificarlo conto cle Tipo It no e,ylatlo em que esÍeia instaladu a CNCDO, a

Secrelarict Esladucrl de Saúde clet,erá estabelecer os mecanisrnos nece,ssiirio,s paru

o ent,io, pelo llemocenÍro, das atnoslras tle.sctttgua coletadus clos cctndiclutrts ir

cloação ct nnt Iahor"cttório clue estajct ne,\las conriições, porú o reulizctção clos

exaLnes perlinenles.

Sl 2'Áqueles eslaclos clue não lenhctm CNCDO instaluda e em.fimciortamertlo,

pocterãi eslabelecer,fluxos alternalittos clue não envolt,cutt a Central, obcclecenekt'

no enÍanlo, aos demais preceitos esÍabelecidos nesla Porlariu'

Ainda, a Lei n." 10.205, de 2l cle março de 2001, regulatuenta o § 4." do art. 199 da

Constituição Federal, relativo à coleta, processamento, estocagem, distribuição e aplicação do

sangue, seus componentes e clelivados, estabelece o orclenarnento institucional indisper-rsável à

execução adequada dessas atividacles, in verbis:

Arl. 3" 5ão ativiclacles hentolercípiccts, !)cü'a os.fins tlesta Lei, todo c<trtiunttt de

açõcs re/'erenle,ç cro axercício clu,s especialiclacles previslcrs e1n Normus Téuticcrs tttr

rigtrlcrrtiiento,s clo Ministério clcr Sqúcle, ttlém clq proteçã1re.íitacíficu crtt tlocrclor' cto

r e c e pl o r e o o s pr o fi s s i o tt tt i,t e n v r t I v icl os, c tt r t t pr e e n cl a

ar. arrare 4."t"". Itaoggi, ,.,." 06, Setor A - CPA - CEP: 78049-901 - - Mr (IF)



Esreoo or Mnro Gnosso

AsserúeLela LeclsunvA Do Esraoo oe Maro Gnosso
Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora
Núcleo CCJR

Comissão de Constituição, Justiça e Redação

VII - proÍeçiio e orientaçiÍo do tloudor inopto e seu encuntinhamenÍo tis urritludes
que promovom suil reobilitaçíio ou promovom o suporÍe clínico, terupêutico e
laltorutoriol necessúrio (o seu henr-esÍur.físico e emoii,nttl.

§ lo A hemoteropicr é uma especialiclcrcle méclica, estruturatla e suh.sicliária cle
dit'er,ças açõe's médico-sanitiu'ias coruelivns e prettenlittcts tle agrct,o cto betn-eslar
indivicltral e colelitto, integçrondo, indissolut,eltnen|e, o processo cle assistêncicr ir
,saúde.(...)

Arl. 11. Á Política Nocioncrl cle Sangue, ()onponantes e Ílemoclerittaclos rege-se
peIo.s seguintes princípio,s e clire|rizes; (...)

II - tttilizução exclu.sit,o cla doução t,olunlciria, ntlo remuncrucla, tlo sqtlglte,
cuhendo oo poder púhlico esÍintulti-lu conto uío relevunÍa tle xtliduriedode
h umunu e comprumisso srtciul,. (...)

V - permissão de ramuneroção clos cLtsÍos clos insumos, re(tgenle;;, truleriai;;
de,scartaveis e dct mão-de-obru e,specializada, inclusit,e honorario,s méclicos. na
.forma do regtrlamento destct Lei e das lVormos T'écniccrs clo Mini.stério cla Suúcle;

VI - pntÍeçíio do saúde do doador e do rece;ttur mediante infbrmução ao cancliclcrl9
à doação sohre os proceclimenlos a que serci subrnetido, os cuiclctdos c1trc clet,erú
lomar e as possíveis reações odversas clecorrenles cla docrção, hem cotno clualquer
crttomalia imprtrtunle identificoda quanclo dos lestes lohorat.oricri,t, gorantinclo-lhe
o sigilo dos resulÍado,s,.

Diante das previsões desses dispositivos constitucionais c legais, verifica-se que a
propositura ao incluir no grupo prioritário de vacinação clo H1N1 os cloadores de sangue e doadores
de rnedula óssea tem o objetivo de curnprir eÍ-etivarnente um direito social previsto no artigo 6,,cla
Constituição Federal, qual seja, o direito à saúdc.

Portanto, a proposição se coadulla colrr as previsões constitucionais e legais, sendo que o
legislador estadual não usurpoll a cornpetência da Ur-rião, uma vez, qLreapenas suplernepta essas
nonllas, nos tennos do artigo 24 da Constituição Federal.

Alérn disso, a propositura não gera novas atribuições e despesas ao Poder E,xecutivo, tendo
em vista que, nos termos dos arligos 6" e 196 da Constituição Federal é clever do Estado a garantia
do direito à saúde mediante políticas sociais. E as Leis Federais n" 9.43417997, n." 10.20512000, c
Porlaria 131512000, do Mirristerio da Saúde, disciplinan-r a doação de órgãos, dispõem acerca da
organização das secretarias estaduais de saúde para cooperação na captação e arnpliação do
Registro de Doadores de Medula Óssea - REDOME e garantern proteção e orientação aos
doadores.

Importante Íiisar a aprovação da Lei n." 16.987 cle24 de seternbro de 2019, r"ro Estado do
Ceará corn conteúdo idêntico.

Dessa forma, tern-se clala a irnportância de políticas do sistema público do saúde no
sentido de assegurar plenamente o bem estar daqueles, que de fbnna alt se disponibilizarn
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em ser doador de sangue e/ou doador de rledula óssea, de rnodo a garantir inteirarnente a efetivação
dessas doações.

O Projeto de Lei n." 108712019 de autoria do Deputado Dr. João, apensado a proposição
restou prejudicado pela Cornissão de Merito, logo, não será objeto de análise por esta Cornissão.

Logo, não vislumbramos questões constitucionais e legais que sejam óbice à aprovação do
presentc projeto dc lci.

E o parecer.

III - Voto clo Relator

Pelas razões expostas, voto favorável à aprovação do Projeto de Lei n.,, 4112019, de
autoria do Deputado Eduardo Botelho, e pcla prejuclicialidade do Projeto de Lei n.,, 1.08712019 de
autoria do Deputado Dr. João.

Sala das Comissões, em í,',-'r cle t I de 2O2l .

IV - Ficha de Votação

p,q.to O" f-"i ,.'+l so pL 1.OB7lZO19) -parecer rr,2Wn21
Reunião da Cornissão ern _,tqfr /*__LI__/_?o s r

Presidente: Deputado uul,e0zG

Voto Relator
Pe1asrazõescxpostas,votofavorávelàaprovaçãoaoplojeto@t".*d"
Deputado Eduardo Botelho, e pela prejudicialidade do Projeto dc [,ei n." 7 .0871201 9 cle autoria clo

ado Dr. João.

na Comissão
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Reunião 214 Reunião Ordinária Híbrida
Data oslLtl2o2l Horário 08h00min
Proposição PROJETO DE LEI Ne 4U2Ot9 "Apenso PL 1087/20i_9'
Autor (a) Deputado Eduardo Botelho

voTAçAO

Membros Titulares Sim Não Abstenção Ausente

Deputado Wilson Santos - Presidente x tr tr n
Deputado Dr. Eugênio - Vice-Presidente tr tr tr x
Deputado Dilmar Dal Bosco n n n x
Deputada Janaina Riva x n n n
Deputado Sebastíão Rezende x n tr n

Membros Suplentes

Deputado Carlos Avallone n n n tr
Deputado Faissal tr tr n tr
Deputado Eduardo Botelho tr n n n
Deputado Delegado Claudinei tr n tr n
Deputado Xuxu Dal Molin n tr u tr
Soma Total 3 0 0 2

Resultado Final: Matéria relatada pelo Deputado Wilson Santos presencialmente com parecer
FAVORAVEL, restando prejudicado o PL 108712019 em apenso. Votaram com o Relator a
Deputada Janaina Riva presencialmente e o Deputado Sebastião Rezende por videoconferência.
Ausente os Deputados Dilmar Dal Bosco e Dr. Eugônio. Sendo amatéia aprovada com parecer
FAVORAVEL, restando prejudicado o PL 1087/2019 em apenso.

Do.lr^t^r+^§U§^o
Waleska Cardoso U

Consultora Legislativa
Núcleo CCJR
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