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PROJETO DE LEI
07/08/2020

Dispõe sobre a permissão para a visitação de animais domésticos
e de estimação em hospitais privados, públicos contratados,
conveniados e cadastrados no Sistema Único de Saúde (SUS) no
Estado do Ceará como forma de fomentar a Terapia Assistida
por Animais (TAA) e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ decreta:

Art. 1.º Fica permitido o ingresso de animais domésticos e de estimação nos hospitais privados, públicos,
contratados, conveniados e cadastrados no Sistema Único de Saúde (SUS), no Estado do Ceará, para
permanecerem, por período pré-determinado e sob condições prévias, para a visitação de pacientes
internados respeitando os critérios definidos por cada estabelecimento.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, considera-se animal doméstico e de estimação todos os tipos
de animais que possam entrar em contato com os humanos sem proporcionar-lhes perigo, além daqueles
utilizados na Terapia Assistida de Animais (TAA) como cães, gatos, pássaros, coelhos, tartarugas,
hamsters, outras espécies devem passar pela avaliação do médico do paciente para autorização, segundo o
quadro clínico do mesmo.

Art. 2.º O ingresso de animais para a visitação de pacientes internados deverá ser agendado junto à
administração do hospital, respeitar os critérios estabelecidos por cada instituição e observar os
dispositivos desta Lei.

§1.º O ingresso de animais de que trata o “caput” somente poderá ocorrer quando em companhia de
algum familiar do visitado ou de pessoa que esteja acostumada a manejar o animal. ·

§2.º O transporte dos animais dentro do ambiente hospitalar deverá ser realizado em caixas específicas
para este fim, de acordo com o tamanho e a espécie de cada animal-visitante, ressalvado o caso de cães de
grande porte.

Art. 3.º O ingresso de animais não será permitido nos seguintes setores hospitalares:

I - de isolamento;
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II - de quimioterapia;

III - de transplante

IV - de assistência à pacientes vítimas de queimaduras;

V - na central de material e esterilização;

VI - de unidade de tratamento intensivo – UTI;

VII - nas áreas de preparo de medicamentos;

VIII - na farmácia hospitalar; e

IV - nas áreas de manipulação, processamento, preparação e armazenamento de alimentos.

Parágrafo único. O ingresso também poderá ser impedido em casos especiais ou por determinação de
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar dos serviços de saúde e/ou setor equivalente do respectivo
hospital.

Art. 4.º A permissão de entrada de animais nos hospitais deverá observar as seguintes regras
estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde – OMS:

I - verificação da espécie animal a ser autorizada;

II - autorização expressa para a visitação expedida pelo médico do paciente internado;

III - laudo veterinário atestando as boas condições de saúde do animal, acompanhado da carteira de
vacinação atualizada, com a anotação da vacinação múltipla e antirrábica, assinada por médico
veterinário com registro no órgão regulador da profissão;

IV - visível aparência de boas condições de higiene do animal;

V - no caso de caninos, equipamento de guia do animal, composto por coleira (preferencialmente do tipo
peitoral) e, quando necessário, enforcador; e

VI - determinação de um local específico dentro do ambiente hospitalar para o encontro entre o paciente
internado e o animal de estimação, podendo ser no próprio quarto de internação, sala de estar específica
ou, no caso de cães de grande porte, no jardim interno, se o estabelecimento dispuser deste espaço.

Parágrafo único. A autorização mencionada no inciso II do “caput” deste artigo será exigida apenas para
primeira visita, devendo ser renovada sempre que houver alguma alteração no quadro de saúde do
paciente internado.

Art. 5.º Para o atendimento dos pacientes que desejarem usufruir do benefício de que trata esta Lei, os
estabelecimentos mencionados no art. 1.º poderão celebrar convênios com profissionais habilitados,
hospitais veterinários, organizações não governamentais, e outros estabelecimentos congêneres, bem
como com o Poder Público.

Art. 6.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

                        A presente proposição tem por objetivo permitir o ingresso de animais domésticos e de
estimação nos hospitais privados, públicos, contratados, conveniados e cadastrados no Sistema Único de
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Saúde (SUS), no Estado do Ceará, para permanecerem, por período pré-determinado e sob condições
prévias, para a visitação de pacientes internados respeitando os critérios definidos por cada
estabelecimento.

                        O projeto estabelece ainda algumas condições para que os animais possam ingressam nos
estabelecimentos, atendendo os padrões mínimos de higienização sanitária, em especial, algumas regras
estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde – OMS.

                        A terapia assistida por animais (TAA) é um valioso instrumento para ajudar no tratamento
de doenças e no suporte a pessoas acamadas e hospitalizadas, indivíduos com doenças psiquiátricas,
idosos e crianças com necessidades específicas, incluindo aquelas com deficiências físicas ou intelectuais.

                        No Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, a entrada de bichos de estimação é
liberada desde o ano de 2009, desde que autorizado pelo médico responsável de cada paciente. "Na
verdade sempre existiu essa solicitação, que partia de pacientes e familiares. Como existia demanda e isso
até encurta a permanência das pessoas no hospital, de acordo com diversos estudos, criamos esse fluxo e
o transformamos em uma rotina, com procedimentos claramente definidos e institucionalizados", explica
Rita Grotto, gerente de atendimento ao cliente do hospital.

                                               Muitas instituições e ONGs também trabalham levando esses animais até escolas,
hospitais e centros de recuperações, como no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e Instituto
Dante Pazzanese de Cardiologia em São Paulo, e na APAE de Nova Iguaçu e na Casa Abrigo Betel,
ambas no Rio de Janeiro. E em muitos casos o animal terapeuta não precisa ser disponibilizado por uma
organização não governamental, pode ser o próprio bichinho do paciente.

                        Diversos problemas infantis podem ser melhorados com o convívio com animais. Um
exemplo é a melhora do quadro de portadores de autismo. "Elas têm muita dificuldade no contato social e
a simples presença de um animal treinado associada a atividades adequadas para eles auxiliam nesse
desenvolvimento", relata Paula Lopes, neuropsicóloga da Associação Brasileira de Hippoterapia e Pet
Terapia (Abrahipe) e do Centro de Reabilitação Gessy Evaristo de Souza. Estudos mostram que as
crianças autistas apresentam diminuição nos comportamentos negativos, como agressividade, alienação,
isolamento, entre outros com a presença de cães nas seções, por exemplo.

                        Hiperativos também encontram benefícios com essa terapia. "O bicho pode deixar a
criança mais calma, eu mesmo trabalho com uma que até diminuiu a dose do remédio", conta José Luis
Dorici, professor de educação física, adestrador de cães e fundador e coordenador do Projeto Novo Guia,
que trabalha com TAA há 13 anos.

                        Os animais são usados principalmente em idosos que apresentam o mal de Alzheimer, mas
não existem ainda muitas pesquisas corroborando essa relação. "Observamos, porém, que o contato com
o animal proporciona alguns benefícios que podem ajudar na diminuição do impacto emocional desta
patologia", descreve a psicóloga Laís Milani, membro da diretoria da área de Inataa. Entre os benefícios
estão a melhora do humor, relaxamento e diminuição da agressividade e do estresse, proporcionados pela
doença.                   

                        O tratamento do câncer, principalmente quando envolve radioterapia ou quimioterapia,
resulta em muitos efeitos colaterais e desgastes para os pacientes. Nesses casos, há uma grande melhora
terapêutica no convívio com animais, com uma série de benefícios. "Dentre eles podemos citar a maior
interação com os profissionais envolvidos no tratamento, alívio da dor e desconforto, redução da
ansiedade e de sintomas depressivos, diminuição da sensação de solidão ocasionada pelo tratamento,
entre outros...", lista Cristiane Blanco, psicóloga do Inatta.

                        Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da
importância deste projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da
presente propositura.
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DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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PROJETO DE LEI: Nº 00216/2020

AUTORIA: DEPUTADO ANDRE FERNANDES.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO PARA A
VISITAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E DE
ESTIMAÇÃO EM HOSPITAIS PRIVADOS, PÚBLICOS
CONTRATADOS, CONVENIADOS E CADASTRADOS
NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NO ESTADO DO
CEARÁ COMO FORMA DE FOMENTAR A TERAPIA
ASSISTIDA POR ANIMAIS (TAA) E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

 

PARECER

 

Submete-se à apreciação da Procuradoria desta Casa de Leis, com esteio no Ato Normativo 200/96, em
seu art. 1º, inciso V, a fim de emitir-se parecer técnico quanto à sua constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e regimentalidade, o Projeto de Lei nº , de autoria do Excelentíssimo Senhor00216/2020
Deputado André Fernandes, cuja ementa encontra-se acima transcrita.

 

1. DO PROJETO E DA JUSTIFICATIVA.

 

Trata-se de projeto de lei que objetiva permitir a visitação de animais domésticos e de estimação em
hospitais privados, públicos contratados, conveniados e cadastrados no Sistema Único de Saúde (SUS) no
Estado do Ceará como forma de fomentar a Terapia Assistida por Animais (TAA) e dá outras
providências.
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Dispõem os artigos da presente propositura:

 

Art. 1.º Fica permitido o ingresso de animais domésticos e de estimação nos hospitais
privados, públicos, contratados, conveniados e cadastrados no Sistema Único de Saúde
(SUS), no Estado do Ceará, para permanecerem, por período pré-determinado e sob
condições prévias, para a visitação de pacientes internados respeitando os critérios
definidos por cada estabelecimento.

 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, considera-se animal doméstico e de
estimação todos os tipos de animais que possam entrar em contato com os humanos sem
proporcionar-lhes perigo, além daqueles utilizados na Terapia Assistida de Animais
(TAA) como cães, gatos, pássaros, coelhos, tartarugas, hamsters, outras espécies devem
passar pela avaliação do médico do paciente para autorização, segundo o quadro clínico
do mesmo.

 

Art. 2.º O ingresso de animais para a visitação de pacientes internados deverá ser
agendado junto à administração do hospital, respeitar os critérios estabelecidos por cada
instituição e observar os dispositivos desta Lei.

 

§1.º O ingresso de animais de que trata o “caput” somente poderá ocorrer quando em
companhia de algum familiar do visitado ou de pessoa que esteja acostumada a manejar
o animal.

 

§2.º O transporte dos animais dentro do ambiente hospitalar deverá ser realizado em
caixas específicas para este fim, de acordo com o tamanho e a espécie de cada
animal-visitante, ressalvado o caso de cães de grande porte.

 

Art. 3.º O ingresso de animais não será permitido nos seguintes setores hospitalares:

 

I - de isolamento;

II - de quimioterapia;

III - de transplante

IV - de assistência à pacientes vítimas de queimaduras;

V - na central de material e esterilização;

VI - de unidade de tratamento intensivo – UTI;

VII - nas áreas de preparo de medicamentos;
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VIII - na farmácia hospitalar; e

IV - nas áreas de manipulação, processamento, preparação e armazenamento de
alimentos.

 

Parágrafo único. O ingresso também poderá ser impedido em casos especiais ou por
determinação de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar dos serviços de saúde
e/ou setor equivalente do respectivo hospital.

 

Art. 4.º A permissão de entrada de animais nos hospitais deverá observar as seguintes
regras estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde – OMS:

 

I - verificação da espécie animal a ser autorizada;

II - autorização expressa para a visitação expedida pelo médico do paciente internado;

III - laudo veterinário atestando as boas condições de saúde do animal, acompanhado da
carteira de vacinação atualizada, com a anotação da vacinação múltipla e antirrábica,
assinada por médico veterinário com registro no órgão regulador da profissão;

IV - visível aparência de boas condições de higiene do animal;

V - no caso de caninos, equipamento de guia do animal, composto por coleira
(preferencialmente do tipo peitoral) e, quando necessário, enforcador; e

VI - determinação de um local específico dentro do ambiente hospitalar para o encontro
entre o paciente internado e o animal de estimação, podendo ser no próprio quarto de
internação, sala de estar específica ou, no caso de cães de grande porte, no jardim
interno, se o estabelecimento dispuser deste espaço.

 

Parágrafo único. A autorização mencionada no inciso II do “caput” deste artigo será
exigida apenas para primeira visita, devendo ser renovada sempre que houver alguma
alteração no quadro de saúde do paciente internado.

 

Art. 5.º Para o atendimento dos pacientes que desejarem usufruir do benefício de que
trata esta Lei, os estabelecimentos mencionados no art. 1.º poderão celebrar convênios
com profissionais habilitados, hospitais veterinários, organizações não governamentais,
e outros estabelecimentos congêneres, bem como com o Poder Público.

 

Art. 6.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

Art. 7º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
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(Negritos do original)

 

Justifica-se o Parlamentar que a proposição tem por objetivo permitir o ingresso de animais domésticos e
de estimação nos hospitais privados, públicos, contratados, conveniados e cadastrados no Sistema Único
de Saúde (SUS), no Estado do Ceará, para permanecerem, por período pré-determinado e sob condições
prévias, para a visitação de pacientes internados respeitando os critérios definidos por cada
estabelecimento.

 

Segundo o Parlamentário, o projeto estabelece condições para que os animais possam ingressar nos
estabelecimentos, atendendo os padrões mínimos de higienização sanitária, em especial, algumas regras
estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde – OMS.

 

Nas linhas seguintes, afirma que a terapia assistida por animais (TAA) é um valioso instrumento para
ajudar no tratamento de doenças e no suporte a pessoas acamadas e hospitalizadas, indivíduos com
doenças psiquiátricas, idosos e crianças com necessidades específicas, incluindo aquelas com deficiências
físicas ou intelectuais, dando como exemplo uma prática ocorrida no Hospital Israelita Albert Einstein,
em São Paulo, cuja a entrada de bichos de estimação é liberada desde o ano de 2009, mediante
autorização do médico responsável do paciente.

 

Afirma o autor da proposição que muitas instituições e ONGs também trabalham levando esses animais
até escolas, hospitais e centros de recuperações, como no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas
e Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia em São Paulo, e na APAE de Nova Iguaçu e na Casa Abrigo
Betel, ambas no Rio de Janeiro.

 

Aduz ainda que pacientes com quadro de autismo, mal de Alzheimer, hiperatividade, e que estejam
realizando quimio ou radioterapia apresentam quadro de melhora quando se utilizam deste tratamento,
razão pela qual se faz necessária a aprovação do projeto.  

 

Argumenta, por fim, sobre a relevância da matéria, razão pela qual pede a aprovação do Projeto de Lei
aos demais parlamentares.

 

É o relatório. Opino.

 

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
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A proposição em questão, sem sombra de dúvida, destaca-se por seu relevante interesse público, na
medida em que visa instituir política de visitação de animais de estimação aos pacientes de hospitais
públicos, privados e conveniados, para fins terapêuticos.  

 

O presente projeto de lei, contudo, antes será analisado sob seus aspectos constitucionais, legais e
doutrinários.

 

Inicialmente, importa destacar que a Constituição Federal de 1988, em seu bojo, prevê que os entes
federados têm sua autonomia caracterizada pela capacidade de elaborar suas Constituições, que no nível
municipal e distrital recebem o nome de leis orgânicas.

 

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos
autônomos, nos termos desta Constituição.

 

Encontra-se também positivada na Constituição Federal a previsão de descentralização, meramente
administrativas, muito mais restritas que as autonomias políticas que caracterizam a federação, e que
podem ocorrer em todas as suas esferas.

 

Dispõe, outrossim, em seu art. 25, § 1º, a Carta Magna, in verbis:

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que
adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por
esta Constituição.

 

Enfatiza-se que a Carta Magna Estadual, seguindo o princípio da simetria constitucional e do paralelismo
das formas, estatui em seu artigo 14, incisos I e IV, ex vi legis:

 

Art. 14. O Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, exerce em
seu território as competências que, explícita ou implicitamente, não lhe sejam
vedadas pela Constituição Federal, observados os seguintes princípios:

I – respeito à Constituição Federal e à unidade da Federação;

[...]

IV – respeito à legalidade, à impessoalidade, à moralidade, à publicidade, à
eficiência e à probidade administrativa;
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Nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal se encontram os
seus poderes, a organização de seu serviço público e a distribuição de competência de seus órgãos,
sempre se respeitando os limites da Constituição Federal.

 

Feitas estas considerações, passa-se analisar o projeto de lei pela ótica constitucionalidade formal.

 

2.1. DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL.

 

Os vícios formais afetam o ato normativo singularmente considerado, sem atingir o seu conteúdo,
referindo-se aos pressupostos e procedimentos relativos à formação da lei[1].

 

A inconstitucionalidade formal ocorre, portanto, quando há vício no processo de formação das normas
jurídicas; um vício decorrente do desrespeito de alguma norma constitucional que estabeleça o modo de
elaboração das normas jurídicas.

 

Paulo Bonavides explica sobre o controle formal:

 

“Confere ao órgão que o exerce a competência de examinar se as leis foram elaboradas
de conformidade com a Constituição, se houve correta observância das formas
estatuídas, se a regra normativa não fere uma competência deferida constitucionalmente
a um dos poderes, enfim, se a obra do legislador ordinário não contravém preceitos
constitucionais pertinentes à organização técnica dos poderes ou às relações horizontais
e verticais desses poderes, bem como dos ordenamentos estatais respectivos, como sói
acontecer nos sistemas de organização federativa do Estado”. [2]

 

Em outras palavras, esta primeira análise se limita a apontar a existência de eventuais vícios formais
capazes de macular o futuro ato normativo analisado, sem adentrar o seu conteúdo, em razão da
inobservância dos pressupostos e procedimentos relativos à formação da lei.

 

Deste modo, a inconstitucionalidade formal pode decorrer da inobservância da competência legislativa
para a elaboração do ato (inconstitucionalidade formal orgânica: competência da União, Estados e
Municípios) ou do procedimento de elaboração da norma.

 

Sabe-se que a Constituição Federal divide a competência entre as pessoas jurídicas com capacidade
política: União (artigos 21 e 22); Municípios (artigos 29 e 30); e Estados (artigo 25 – competência
residual ou remanescente).
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Como já ressaltado, o projeto de lei em apreço tem por  estabelecer programa de visitação definalidade
animais domésticos aos pacientes internados nas redes hospitalares no Estado do Ceará.

 

Por constituir matéria de direito à saúde e assistência pública, o Estado detém competência concorrente,
nos termos do art. 23, II[3], 24, XII[4], § 2º[5], da Constituição Federal. Assim, administrativamente,
todos os entes federativos possuem competência para assegurar a efetividade e plenitude do direito à
saúde e serviços públicos.

 

Cabe destacar ainda a competência de iniciativa de leis a que se refere à Constituição do Estado do Ceará
em seu artigo 60[6], inciso I, que afirma expressamente que cabe a iniciativa de leis aos Deputados
Estaduais.

 

A propósito, a competência acima citada é remanescente ou residual, porque remanesce aos Deputados
Estaduais a iniciativa de assuntos não atribuídos aos legitimados nos demais incisos do mencionado
artigo (Art. 60, incisos II, III, IV, V e VI § 2º e suas alíneas).

 

Há impedimento, entretanto, para que o Deputado Estadual proponha o presente projeto, posto que
matéria objeto da proposta e de iniciativa legislativa privativa do Governador do Estado, nos exatos
termos do art. 60, II, § 2º, alínea “c”.

 

Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

§ 2º. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as Leis que disponham
sobre:

c) criação, organização, estruturação e competências das Secretarias de Estado,
órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, concessão,
permissão, autorização, delegação e outorga de serviços públicos;

 

Ora, uma vez sendo competência do Governador do Estado a matéria apresentada na proposição, cabe ao
Poder Executivo, por meio de sua secretaria de Saúde o mesmo pelo Sistema Único Estadual de Saúde,
previsto no art. 245 da Constituição Estadual, a apresentação de projeto de lei, para que não haja invasão
da competência de iniciativa de leis do Governador do Estado.

 

Art. 245. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à eliminação de doenças e outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às suas ações e serviços.
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É, portanto, o Parlamentar Estadual absolutamente incompetente para propor projeto de lei sobre o tema,
razão pela qual entende esta procuradoria que    no projeto de lei apresentado, tendo emhá vício formal
vista que se trata de tema a ser proposto pelo Poder Executivo.

 

2.1. DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL.

 

Feita a análise do projeto de lei pela ótica da constitucionalidade formal, passa-se a análise do tema sob o
ponto de vista da constitucionalidade material. 

 

Cabe afirmar, inicialmente, que é cristalino que a matéria tratada no Projeto de Lei 00216/2020 diz
respeito indiretamente ao direito à saúde, estabelecendo políticas de visitação de animais de estimação
aos pacientes internados nas unidades hospitalares.    

 

A proposição visa fomentar a participação dos animais de estimação na recuperação do enfermo, podendo
o animal ingressar nos estabelecimentos hospitalares, atendendo os padrões mínimos de higienização
sanitária, em especial, algumas regras estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde – OMS.

 

O projeto apresentando relada sobre os benefícios da Terapia Assistida por Animais (TAA), que é uma
prática realizada por profissionais da área de saúde com o objetivo de promover o desenvolvimento
físico, psíquico, cognitivo e social dos pacientes, mas dita terapia não substitui os tratamentos
convencionais, sendo um complemento, uma nova linha que vem sendo adotada para melhorar a
qualidade de vida dos pacientes.

 

O tema é deveras importante, sobretudo para o mundo atual, onde cresce a cada dia a obtenção de animais
de estimação por pessoas, sendo estes animais verdadeiros integrantes da unidade familiar. Considera
animal doméstico e de estimação todos os tipos de animais que possam entrar em contato com os
humanos sem lhes proporcionar perigo, além daqueles utilizados na Terapia Assistida de Animais (TAA)
como cães, roedores, gatos, pássaros, coelhos, peixes e outras espécies.

 

Depreende-se da justificativa do projeto de lei em comento que a terapia assistida por animais (TAA) é
um valioso instrumento para ajudar no tratamento de doenças e no suporte a pessoas acamadas e
hospitalizadas, indivíduos com doenças psiquiátricas, idosos e crianças com necessidades específicas,
incluindo aquelas com deficiências físicas ou intelectuais.

 

O tema é novo e divide os especialistas, necessitando de estudo aprofundado sobre o seu impacto nas
unidades hospitalares do Estado do Ceará, assim como ocorre em outras unidade da federação, conforme
divulgado na impressa[7].
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Muito embora se reconhece os benefícios dos animais de estimação na melhor dos pacientes internados, é
necessário analisar sob a ótica do risco que os animais de estimação poderiam causa ao ambiente
hospitalar, inserido ao ambiente zoonoses e de agentes alergênicos, pondo em risco a saúde dos demais
pacientes.

 

Ao afirmar o texto constitucional que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação[8], a Constituição
Garante aos usuários do sistema único de saúde no Estado a devida proteção contra situações que ponham
em risco a sua saúde, além da saúde dos próprio trabalhadores das unidades hospitalares[9].

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.

 

Cabe dizer ainda que a propositura fere a teoria da separação dos Poderes ao trata de tema de
competência do Governador do Estado por meio do Sistema Único Estadual de Saúde, nos termos do art.
245 e 246 da Carta Política Estadual.

 

“Art. 245. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à eliminação de doenças e outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às suas ações e serviços.”

 

“Art. 246. As ações e serviços públicos e privados de saúde integram a rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único de saúde no Estado,
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: [...]”

 

Conclui-se, portanto que, dada as peculiaridades do ambiente hospital é necessário ponderar sobre o
impacto da terapia aos próprios animais, que, sem dúvida alguma, se sujeitarão a algum risco. Neste
sentido, o ingresso de animais, ainda que obedecendo protocolos da Organização Mundial da Saúde
(OMS), conforme o art. 4º do Projeto de Lei apresentado, poderá colocar em risco não só a vida de
milhares de pacientes hospitalares, mas também dos colaboradores das unidades hospitalares.

 

Feitas estas considerações jurídicas, opina-se pela absoluta inconstitucionalidade do Projeto de Lei
00216/2020 do ponto vista material.

 

3. CONCLUSÃO.
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Sendo assim, à guisa das considerações acima expendidas, emitimos  àPARECER CONTRÁRIO
regular e regimental tramitação do Projeto de Lei nº  por se encontrar em desarmonia com os00216/2020,
preceitos jurídico-constitucionais que regem a matéria.

 

É o parecer, que submetemos à consideração da douta Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

 

CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ.
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cuidar da saúde e assistência pública, [...]”

[4] Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
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[6] Art. 60. Cabe a iniciativa de leis: I -  aos Deputados Estaduais. Constituição do Estado do Ceará,
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[8] Art. 196, CRFB
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COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Salmito

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

                   Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emenda(s): NÃO

Regime de Urgência: NÃO.

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82.  O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:
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I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

                  Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

DEPUTADO ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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