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PROJETO DE LEI Nº 14/2019 — DISPÓE SOBRE O INGRESSO DE ANIMAIS
DOMÉSTICOS E DE ESTIMAÇÃO EM HOSPITAIS MUNICIPAIS PRIVADOS,
PÚBLICOS CONTRATADOS CONVENIADOS E CADASTRADOS NO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE (SUS), PARA VISITAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NO AMBITO DO
MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

Trata—se de projeto de lei, de iniciativa do nobre
Vereador Igor Oliveira que tem objetivo liberar o ingresso de
animais domésticos e de estimação em hospitais municipais
privados públicos contratados conveniados e cadastrados no
Sistema único de saude (SUS), para visitação de pacientesinternados no âmbito do município de Ribeirão Preto.

O projeto busca auxiliar a recuperação dos pacientes
por meio da entrada de animais de estimação em ambientes
hospitalares.

De acordo com a proposta, os animais deverão estar
com a vacinação em dia e higienizados com laudo veterinárioatestando sua boa condição de saúde.

O projeto prevê, ainda, os Setores e casos em que oingresso do animal não será permitido. ;

A respeito da iniciativa, a mesma encontra—se
amparada pelo artigo 38 da Lei Orgânica Municipal, benl como
pelo artigo 116 do regimento interno desta Casa de Leis.

A matéria de fundo versada na propositura H proteção
e defesa da saúde, inserindo—se, portanto, na competênciaconcorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (art.24, inciso XII, da CF) e também dos Municípios, já que a estese dado suplementar a legislação federal e estadual no quecouber (art. 30, inciso II, da CF).

Nesse sentido, é a lição de Fernanda Dias Menezes de
Almeida — In, Competências na Constituição de 1988, 4ª edição,São Paulo: Atlas, p. 125, para quem: "[...] a competênciaconferida aos Estados para complementarem as normas gerais da
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União não exclui a competência do Município de fazêelo também.
Mas o Município não poderá contrariar nem as normas gerais da
União, o que é óbvio, nem as normas estaduais de
complementação, embora possa também detalhar estas" últimas,modelandoas mais adequadamente às particularidades locais. "

».
Em outro aspecto, consoante o disposto nos artigos30, inciso I, da Constituição Federal compete aos Municípioslegislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo comidêntica redação no artigo 8ª, alínea “a”, inciso 'I da Lei

Orgânica Municipal.
Por interesse local, segundo Dirley da Cunha Junior,entende—se não aquele interesse exclusivo do Municipio, mas seuinteresse predominante, que o afete de modo mais direto eimediato (In, Curso de Direito Constitucional, 2ª edição,Salvador: Juspodivm, 2008, p. 841). '

Nesse diapasão, observa—se a concretização do deverconstitucional imposto ao Poder Público de proteção a saúde,insculpido no artigo 196 caput da Constituição Federal, inverbis:
"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais eeconômicas que visem a redução do risco de doença ede outros agravos e ao acesso universal eigualitário às ações e serviços para sua' ípromoção,
proteção e recuperação” %

Por sua vez, o artigo 165 da Lei Orgânica deRibeirão Preto reza: iW

"Art. 165 — A saúde é direito de todos e. dever do
Município, assegurado mediante políticas" sociais,econômicas e ambientais que visem à prevenção e/ou
eliminação do risco de doenças e outros agravos e aoacesso universal e igualitário às ações e: serviçospara a sua promoção, proteção e recuperação.” (g.n.)

Destarte, inegável que o projeto contribui com amelhoria da qualidade de vida dos pacientes hospitalizados,tendo em vista que estudos vêm demonstrando que o contato com
seus animais de estimação pode trazer benefícios à saúde destas
pessoas.
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Merece, nestes termos, a presente propositura merecer
prosperar.

Desta maneira, em face do acima exposto, noéso PARECER
é EAVORAVEL à aprovação da presente propositura.

Sala das Comissões, 18 ge fevereiro de 2020.K
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