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DIRETORIA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INFORMAQAO PREVIA

INFORMAçAO PREVIA N 9 75/99

1 - OBJETO
Projeto de Lei n 2 168/99, de autoria da Deputada Elaine Matozinhos, que oferece, no

Estado, o Servico de Orientaçao e Prevençao do Cancer Cérvico-Uterino e de Mama.

A proposição fol publicada no "Diário do Legislativo" de 17/3/99.

2- PONTOS DE ATENçAO

2.1 - 0 projeto em análise assegura o oferecimento do Serviço de Orientacao

Prevençao do Cancer Cérvico-Uterino e de Mama. Para dar cumprimento ao dispositivo da

lei, o Executivo desenvolverá, dentre outras, as seguintes açaes:

- atendimento clInico preventivo e ambulatorial as portadoras de cancer cérvico-uterino

e de mama no Sistema Unico de Saüde;

- realizaçao periOdica de campanha de orientacão com a distribuicao de material

didático a populacão;

- distribuiçao gratuita de produtos farmacolOgicos;

- controle estatIstico dos casos atendidos;

- equipe de especialistas em oncologia e instalacao de apareihos de diagnostico.

2.2 - A matéria de que trata o projeto tern como base o art. 24, XII, da Constituição

Federal, que dispöe sobre a cornpetência concorrente da União, dos Estados e do Distrito

Federal para legislar sobre a proteçao e a defesa da saüde. No âmbito da competência

concorrente, a União se lirnita a legislar sobre normas gerais, ficando com os Estados e os

municIpios a competência supletiva ou suplementar.

2.3 - Também o art. 198, II, da Carla Magna, determina que as acoes e os servicos

pUblicos constituem urn sistema ünico, organizado de acordo corn diretrizes. Destaca-se,
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entre elaé, 0 atendimento integral, corn prioridade para as atividades preventivas, sem

prejuIzo dos servicos assistenciais.

A Lei n2 8.080, de 1990, em seu art. 15, fixa as atribuicOes comuns da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos municIpios, em rnatéria de saüde, notadamente no que diz

respeito a elaboração de normas técnico-cientIficas de formaçào, protecão e recuperaçao da

saUde.

2.4 - A matéria constante no projeto sob comento foi disciplinada na Lei n 2 11.868, de
1995, que dispöe sobre a implementaçao de medidas necessárias ap revenção e ao

tratamento do cancer de mama e do cancer ginecolOgico, não tendo sido regulamentad
pelo Executivo.

Cumpre lembrar que o § 1 2 do art. 22 da Lei de lntroducao ao Codigo Civil Brasileiro

determina que uma lei posterior so revoga a anterior se é corn ela incompatIvel ou se regula

inteiramente a matéria de que trata a lei anterior.

2.5 - 0 projeto em comento não é incompatIvel corn a Lei n 2 11.868. Ele apenas

introduz novidades no que diz respeito as forrnas de prestação desses serviços, como os

convênios, contratos e outras parcerias corn os orgàos püblicos e privados.

Ressalte-se, por ültimo, que os aspectos rneritOrios e legais envolvendo a proposicão

serão objeto de exame pelas comissOes competentes, nos terrnos do Regimento Interno.

3- TRAMITAçA0

0 projeto tramita em dois turnos e foi distribuldo as CornissOes de Constituiçao e

Justica, de Saüde e de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria, para receber parecer.

Data da elaboracão: 5/4/99.
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